
 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 
 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2565 และงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับบงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  2565 งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมาย

เหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      

(กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของ

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ

และนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่

สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

   ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินระหว่างกาลขอ้ 2.3 เก่ียวกบัการปรับปรุงงบการเงินของงวดก่อน โดยบริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกระแสเงินสดและงบ

แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีแสดงเป็นตวัเลขเปรียบเทียบ 

โดยสะทอ้นรายการปรับปรุงและการใชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง ทั้งน้ีขา้พเจา้มิได้

ใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2565  

 

 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31

มิถุนายน 2565  ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565  ธนัวาคม 2564

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 40,203            52,942            23,590            29,689            

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 4, 6 456,112          408,604          186,593          237,712          

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา 7 2,590,533       2,285,558       664,478          745,771          

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 17,969            21,200            2,778              -                  

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 4 335,436          380,783          21,304            39,095            

สินคา้คงเหลือ 8 1,608              1,608              1,608              1,608              

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 94,482            69,110            62,185            44,804            

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 35,751            23,835            11,012            9,443              

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,572,094       3,243,640       973,548          1,108,122       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 9 31,961            31,960            29,111            29,110            

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 -                  -                  -                  -                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                  -                  477,372          477,372          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                  -                  -                  -                  

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 130,586          138,889          109,375          109,375          

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 598,392          619,142          572,798          592,513          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 14,866            18,465            11,125            12,464            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,144            11,179            10,004            11,013            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,959            27,304            19,809            19,061            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 5,083              4,754              1,392              1,564              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 816,991          851,693          1,230,986       1,252,472       

รวมสินทรัพย์ 4,389,085       4,095,333       2,204,534       2,360,594       

หมายเหตุ

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31

มิถุนายน 2565  ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565  ธนัวาคม 2564

หนี� สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 15 858,446          796,617          369,394          373,158          

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 4, 16 868,794          780,522          408,492          393,726          

ตน้ทุนงานที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,141,419       839,728          229,055          196,380          

หนี� สินที�เกิดจากสญัญา 7 737,143          910,993          126,058          217,872          

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 58,000            -                  646,686          693,000          

เจา้หนี� เงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 242,396          229,606          27,046            27,813            

ประมาณการหนี� สินจากโครงการก่อสร้าง 17 64,409            75,994            59,848            59,226            

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 18 11,230            13,052            7,327              7,349              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 510                 1,278              -                  -                  

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 8,357              7,769              9,659              16,016            

รวมหนี� สินหมุนเวียน 3,990,704       3,655,559       1,883,565       1,984,540       

หนี� สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินตามสญัญาเช่า 18 6,691              8,212              5,812              6,763              

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 19 65,573            61,266            39,554            37,049            

ประมาณการหนี� สินจากคดีความ 24 2,494              2,494              2,494              2,494              

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 74,758            71,972            47,860            46,306            

รวมหนี� สิน 4,065,462       3,727,531       1,931,425       2,030,846       
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หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31

มิถุนายน 2565  ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565  ธนัวาคม 2564

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั -                  -                  -                  -                  

ส่วนตํ�ากวา่ทุนอื�น (2,956)             (2,956)             -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษทั -                  -                  -                  -                  

บริษทัยอ่ย 4,108              4,108              -                  -                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (859,762)         (816,251)         (925,284)         (868,645)         

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 18,108            16,118            -                  -                  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 357,891          399,412          273,109          329,748          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (34,268)           (31,610)           -                  -                  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 323,623          367,802          273,109          329,748          

รวมหนี� สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,389,085       4,095,333       2,204,534       2,360,594       

หมายเหตุ

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้ 4

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 895,106          1,107,792       231,831          562,644          

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอื�น 1,318              5,270              -                  -                  

รายไดจ้ากการขาย -                  366                 -                  -                  

รายไดด้อกเบี�ย 280                 32                   14                   17                   

รายไดอื้�น 15,058            17,598            4,488              19,799            

รวมรายได้ 911,762          1,131,058       236,333          582,460          

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 4 844,416          1,020,172       203,611          501,909          

ตน้ทุนการใหบ้ริการอื�น 811                 3,895              -                  -                  

ตน้ทุนขาย -                  268                 -                  -                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 62,118            61,953            49,066            48,633            

รวมค่าใชจ่้าย 907,345          1,086,288       252,677          550,542          

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,417              44,770            (16,344) 31,918            

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (10,313) (8,790) (11,206) (10,487)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 -                  -                  -                  -                  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.2 (3,717) 759                 -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (9,613) 36,739            (27,550) 21,431            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 (643) (4,284) 415                 38                   

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (10,256) 32,455            (27,135) 21,469            

หมายเหตุ
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น:

รายการที�อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (2,305) (684) -                  -                  

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี -                  -                  -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,305) (684) -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (12,561) 31,771            (27,135) 21,469            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (10,509) 32,918            (27,135) 21,469            

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 253                 (463) -                  -                  

(10,256) 32,455            (27,135) 21,469            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (10,178) 33,147            (27,135) 21,469            

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,383) (1,376) -                  -                  

(12,561) 31,771            (27,135) 21,469            

กาํไรต่อหุน้ 21

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาทต่อหุน้) (0.0011) 0.0034            (0.0028) 0.0022            

หมายเหตุ

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 - 7 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้ 4

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 1,728,975       2,259,465       520,453          1,123,446       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอื�น 2,636              11,836            -                  -                  

รายไดจ้ากการขาย 1,600              601                 -                  -                  

รายไดด้อกเบี�ย 600                 32                   14                   17                   

รายไดอื้�น 18,655            25,755            9,497              30,328            

รวมรายได้ 1,752,466       2,297,689       529,964          1,153,791       

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง 4 1,628,693       2,224,962       465,253          1,152,411       

ตน้ทุนการใหบ้ริการอื�น 1,750              7,099              -                  -                  

ตน้ทุนขาย 1,222              399                 -                  -                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 133,426          123,791          99,843            96,543            

รวมค่าใชจ่้าย 1,765,091       2,356,251       565,096          1,248,954       

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (12,625) (58,562) (35,132) (95,163)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (20,112) (16,244) (22,255) (19,906)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 -                  -                  -                  -                  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.2 (8,615) (550) -                  -                  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (41,352) (75,356) (57,387) (115,069)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 (2,349) (2,683) 748                 12,680            

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (43,701) (78,039) (56,639) (102,389)

 - 8 -

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น:

รายการที�อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (478) (1,661) -                  -                  

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี -                  22,025            -                  30,929            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (478) 20,364            -                  30,929            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (44,179) (57,675) (56,639) (71,460)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (43,511) (77,134) (56,639) (102,389)

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (190) (905) -                  -                  

(43,701) (78,039) (56,639) (102,389)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (41,521) (56,719) (56,639) (71,460)

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,658) (956) -                  -                  

(44,179) (57,675) (56,639) (71,460)

กาํไรต่อหุน้ 21

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาทต่อหุน้) (0.0045) (0.0080) (0.0059) (0.0107)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

 - 9 -

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนของผูมี้ รวม

ทุนเรือนหุน้ที�ออก รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที� ส่วนของ

และชาํระแลว้ ส่วนตํ�ากวา่ทุน รวม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ ผูถ้ือหุน้

จากการเปลี�ยนแปลง ส่วนตํ�ากวา่ทุนอื�น บริษทั บริษทัย่อย ผลต่างจากการ ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) องคป์ระกอบอื�น ของบริษทั ควบคุม

สดัส่วนการถือหุน้ แปลงค่างบการเงิน เบ็ดเสร็จอื�น ของส่วน ของบริษทัย่อย

ในบริษทัย่อย ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ จากบริษทัร่วม ของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 1,198,393             (2,956)                      (2,956)                -                   4,108                 (780,890)            16,493                            900                             17,393               436,048         (29,016)              407,032           

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                         -                            -                     -                   -                    (77,134)              -                                  -                              -                     (77,134)          (905)                   (78,039)            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                         -                            -                     -                   -                    22,025               (1,610)                             -                              (1,610)                20,415           (51)                     20,364             

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                            -                     -                   -                    (55,109)              (1,610)                             -                              (1,610)                (56,719)          (956)                   (57,675)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 - ปรับปรุงใหม่ 1,198,393             (2,956)                      (2,956)                -                   4,108                 (835,999)            14,883                            900                             15,783               379,329         (29,972)              349,357           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 1,198,393             (2,956)                      (2,956)                -                   4,108                 (816,251)            15,218                            900                             16,118               399,412         (31,610)              367,802           

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                         -                            -                     -                   -                    (43,511)              -                                  -                              -                     (43,511)          (190)                   (43,701)            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                         -                            -                     -                   -                    -                     1,990                              -                              1,990                 1,990             (2,468)                (478)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                            -                     -                   -                    (43,511)              1,990                              -                              1,990                 (41,521)          (2,658)                (44,179)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565 1,198,393             (2,956)                      (2,956)                -                   4,108                 (859,762)            17,208                            900                             18,108               357,891         (34,268)              323,623           

 - 10 -

พนับาท

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทั

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

ส่วนตํ�ากวา่ทุนอื�น

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ที�ออก กาํไร (ขาดทุน) สะสม รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สาํรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 1,198,393                  -                             (759,631)                   438,762                     

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                             -                             (102,389)                   (102,389)                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                             -                             30,929                       30,929                       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             (71,460)                     (71,460)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 - ปรับปรุงใหม่ 1,198,393                  -                             (831,091)                   367,302                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 1,198,393                  -                             (868,645)                   329,748                     

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                             -                             (56,639)                     (56,639)                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             (56,639)                     (56,639)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565 1,198,393                  -                             (925,284)                   273,109                     

 - 11 -

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (41,352) (75,356) (57,387) (115,069)

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 34,766               37,087               30,699               30,062               

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 353                    (54) 353                    (54)

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (33) (116) -                    (96)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,903                 23                      1,903                 23                      

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

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8,643                 328                    -                    -                    

ประมาณการหนี� สินจากโครงการก่อสร้าง 11,317               138,466             1,500                 138,466             

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 7,083                 6,575                 5,281                 4,634                 

รายไดด้อกเบี�ย (600) (32) (14) (17)

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 20,112               16,244               22,255               19,906               

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี� สินดาํเนินงาน 42,192               123,113             4,590                 77,789               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (47,359) (309,496) 51,121               (44,501)

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา (304,975) (543,614) 81,293               (251,520)

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 45,347               66,527               17,791               105,812             

สินคา้คงเหลือ -                    (20,329) -                    -                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (11,916) (17,188) (1,569) 643                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (329) (743) 172                    13                      
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 92,979               344,874             7,130                 138,003             

ตน้ทุนงานที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 301,691             404,174             32,675               190,545             

หนี� สินที�เกิดจากสญัญา (173,850) (104,220) (91,814) (121,063)

เจา้หนี� เงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 12,790               24,628               (767) 12,223               

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 588                    12,721               (6,357) (2,610)

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (42,842) (19,553) 94,265               105,334             

เงินสดจ่ายประมาณการหนี� สินจากโครงการก่อสร้าง (22,902) (149,641) (878) (79,367)

เงินสดจ่ายประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (2,776) (3,244) (2,776) (368)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (27,207) (33,346) (17,381) (23,877)

รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 63                      6,522                 -                    -                    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (95,664) (199,262) 73,230               1,722                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนัลดลง (เพิ�มขึ�น) (1) 29,127               (1) 29,129               

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง (เพิ�มขึ�น) 3,231                 (750) (2,778) (350)

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    (300)

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมคา้ (340) -                    -                    -                    

รายไดด้อกเบี�ย 451                    32                      12                      15                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 33                      866                    -                    96                      

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (14,488) (49,538) (14,304) (46,198)

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (154) (97) (154) (30)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (11,268) (20,360) (17,225) (17,638)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 61,829               224,885             (3,764) (7,174)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 58,000               -                    118,386             172,000             

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                    -                    (164,700) (98,000)

ดอกเบี�ยจ่าย (18,706) (15,333) (8,721) (18,766)

หนี� สินตามสญัญาเช่า (ลดลง) (6,452) (7,423) (3,305) (4,945)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 94,671               202,129             (62,104) 43,115               

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (478) (1,661) -                    -                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (12,739) (19,154) (6,099) 27,199               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 52,942               89,785               29,689               2,248                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 40,203               70,631               23,590               29,447               

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

ซื�อสินทรัพยโ์ดยยงัมิไดช้าํระเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (5,942) (8,897) (5,896) (8,035)

หนี� สินตามสญัญาเช่า 2,585                 8,075                 1,977                 8,075                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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พนับาท

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

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

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การให้บริการก่อสร้าง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทั อยู่ท่ี

เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด

โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ

ไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่

กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง

อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลาย

ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้ น

เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี การเปิดเผย

ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้

ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

2.3    ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงงบการเงินงวดก่อนเร่ืองบนัทึกบญัชีการรับรู้รายไดจ้ากสัญญา

ก่อสร้างเพื่อให้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ี

ทาํกบัลูกคา้ เก่ียวกบังานท่ีลูกคา้มีอาํนาจควบคุมเม่ือสินทรัพยน์ั้นเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัสรุปผลสะสม

จากการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างโดยกลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบ

การเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่ากลุ่มบริษทับันทึกการรับรู้รายได้จากสัญญา

ก่อสร้างมาตั้งแต่แรก ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จมีดงัน้ี 

 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

   รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างลดลง (111,279)  (34,065) 

   ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้างลดลง (101,818)  (32,281) 

   รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น  2,197  178 

   กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับงวดลดลง (7,264)  (1,606) 

    

   กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาทต่อหุ้น) (0.0008)  (0.0002) 

 

 พนับาท 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

   รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างลดลง (144,628)  (114,003) 

   ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้างลดลง (134,911)  (106,792) 

   รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น 1,906  499 

   กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับงวดเพ่ิมขึ้น (7,811)  (6,712) 

    

   กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาทต่อหุ้น) (0.0008)  (0.0007) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม 

   สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564    
ตามท่ีเคยเสนอ

รายงานไวเ้ดิม 

 
รายการปรับปรุง

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 
หลงัปรับปรุงใหม่ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

 รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง  1,219,071  (111,279)  1,107,792 

 ตน้ทุนการให้บริการกอ่สร้าง  1,121,990  (101,818)  1,020,172 

 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้  (6,481)   2,197  (4,284) 

 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด  g39,719  (7,264)  32,455 

        

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)  0.0042  (0.0008)  0.0034 

 

   พนับาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564    
ตามท่ีเคยเสนอ

รายงานไวเ้ดิม 

 
รายการปรับปรุง

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 
หลงัปรับปรุงใหม่ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

 รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง  596,709  (34,065)  562,644 

 ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง  534,190  (32,281)  501,909 

 รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้  (140)  178  38 

 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด  23,075  (1,606)  21,469 

        

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)  0.0024  (0.0002)  0.0022 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม 

   สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564    
ตามท่ีเคยเสนอ

รายงานไวเ้ดิม 

 
รายการปรับปรุง

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 
หลงัปรับปรุงใหม่ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

 รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง  2,404,093  (144,628)  2,259,465 

 ตน้ทุนการให้บริการกอ่สร้าง  2,359,873  (134,911)  2,224,962 

 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้  (4,589)   1,906  (2,683) 

 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด  (70,228)  (7,811)  (78,039) 

        

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)  (0.0072)  (0.0008)  (0.0080) 

 

   พนับาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564    
ตามท่ีเคยเสนอ

รายงานไวเ้ดิม 

 
รายการปรับปรุง

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 
หลงัปรับปรุงใหม่ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

 รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง  1,237,449  (114,003)  1,123,466 

 ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง  1,259,203  (106,792)  1,152,411 

 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้  12,181  499  12,680 

 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด  (95,677)  (6,712)  (102,389) 

        

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)  (0.0100)  (0.0007)  (0.0107) 

 
3. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
  งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

4. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 
  ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทั บริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  รายละเอียดความสัมพนัธท่ี์บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือกิจการ  ประเทศท่ีจดัตั้ง/สัญชาติ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็  สาธารณรัฐเมอริเซียส  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย ตั้งแต่วนัท่ี  

16 สิงหาคม 2564 เปล่ียน

สถานะเป็นกิจการร่วมคา้

ท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 50 

กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการ  ไทย  บริษทัยอ่ย 

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเตท็  ฮ่องกง  บริษทัยอ่ย 

TRC Middle East LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  บริษทัยอ่ย 

TRC Engineering LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  บริษทัยอ่ย 

บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 

บริษทั มหทั จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา  ไทย  บริษทัยอ่ย 

บริษทั อาเซียนโปแตซ ชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน)  ไทย  บริษทัร่วม 

กิจการร่วมคา้ซิโนเปค - ทีอาร์ซี  ไทย  กิจการร่วมคา้ 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั  ไทย  กิจการร่วมคา้ 

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั  ไทย  กิจการร่วมคา้ 

กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  ไทย  กิจการร่วมคา้ 

กิจการร่วมคา้ เอก็ซ์เซน้ส์-โอลีฟ  ไทย  กิจการร่วมคา้ 

กิจการร่วมคา้ เอก็ซ์เพรส เวิลด ์แทรคก้ิง  ไทย  กิจการร่วมคา้ 

นายภาสิต ล้ีสกุล  ไทย  กรรมการบริษทั 

นางไพจิตร รัตนานนท ์  ไทย  ประธานกรรมการ 
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

  รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 ลา้นบาท   

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565  2564  2565  2564   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          

 ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -  -  1  -  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

 ดอกเบ้ียจ่าย -  -  6  7  อตัราร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี 

 รายไดอ่ื้น     -  -  4  4  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       

    ดอกเบ้ียจา่ย 1  -  1  -  อตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี 

    รายไดอ่ื้น 2  -  1  -  ตน้ทนุบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

 
 ลา้นบาท   

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565  2564  2565  2564   

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)          

 ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -  -  2  1  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

 ดอกเบ้ียจ่าย -  -  12  13  อตัราร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี 

 รายไดอ่ื้น     -  -  7  8  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       

    ดอกเบ้ียจา่ย 1  -  1  -  อตัราร้อยละ 8.00 ต่อปี 

    รายไดอ่ื้น 2  1  1  -  ตน้ทนุบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 
  ยอดคงเหลือท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น                               

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

 บริษทัยอ่ย -  -  531,245  486,158 

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

 กิจการร่วมคา้ 32,636  22,572  8,509  8,471 

รวม 416,056  405,992  923,174  878,049 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (383,420)  (383,420)  (838,234)  (803,786) 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอืน่  

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 

32,636 

  

22,572 

  

84,940 

  

74,263 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

 บริษทัร่วม 7,854  7,854  7,854  7,854 

 กิจการร่วมคา้ -  -  -  - 

รวม 7,854  7,854  7,854  7,854 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (7,854)  (7,854)  (7,854)  (7,854) 

รวมลกูหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

 กิจการร่วมคา้ 46,798  33,294  -  - 

รวม 46,798  33,294  -  - 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 บริษทัยอ่ย -  -  65,484  64,784 

 กิจการร่วมคา้ 17,969  21,200  2,778  - 

รวม 17,969  21,200  68,262  64,784 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  -  (65,484)  (64,784) 

รวมเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 17,969  21,200  2,778  - 
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

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

รวม -  -  1,306,517  1,306,517 

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

รวมเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น                                  

- บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       

 บริษทัยอ่ย -  -  31,658  22,255 

 กิจการร่วมคา้ 51,296  11,092  -  - 

 กรรมการบริษทัและประธานกรรมการ 893  -  893  - 

รวม 52,189  11,092  32,551  22,255 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 บริษทัยอ่ย -  -  588,686  693,000 

 กรรมการบริษทัและประธานกรรมการ 58,000  -  58,000  - 

รวม 58,000  -  646,686  693,000 

 

  รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี  
    พนับาท 

    งบการเงินรวม 

  

ลกัษณะ  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31  

เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 30 

เงินให้กูยื้ม  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2564      มิถุนายน 2565 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น           

กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  กิจการร่วมคา้  9,200  -  (6,009)  3,191 

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

กิจการร่วมคา้ เอก็ซ์เซน้ส์-โอลีฟ  กิจการร่วมคา้  -  2,778  -  2,778 

รวม    21,200  2,778  (6,009)  17,969 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  -  -  -  - 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น - สุทธิ    21,200  2,778  (6,009)  17,969 
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

    พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลกัษณะ  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31  

เพ่ิมขึ้น  ลดลง  การปรับปรุง 

อตัราแลกเปลี่ยน 

 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 30 

เงินให้กูยื้ม  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2564        มิถุนายน 2565 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น             

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท  บริษทัยอ่ย  3,986  439  -  24  4,449 

TRC Engineering LLC  บริษทัยอ่ย  56,858  95  -  -  56,953 

TRC Middle East LLC  บริษทัยอ่ย  3,940  142  -  -  4,082 

กิจการร่วมคา้ เอก็ซ์เซน้ส์-โอลีฟ  กิจการร่วมคา้  -  2,778  -  -  2,778 

รวม    64,784  3,454  -  24  68,262 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (64,784)  (676)  -  (24)  (65,484) 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น - สุทธิ    -  2,778  -  -  2,778 

             

เงินให้กูยื้มระยะยาว             

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

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล 

    ลิมเิต็ท 

  

บริษทัยอ่ย 

  

46,009 

  

- 

  

- 

  

- 

  

46,009 

รวม    1,306,517  -  -  -  1,306,517 

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

เงินให้กูยื้มระยะยาว - สุทธิ    -  -  -  -  - 

 

  เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 - 7.0 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564 : 

ร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี) มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

    พนับาท 

    งบการเงินรวม 

  

ลกัษณะ  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31  

เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 30               

เงินกูยื้มระยะสั้น  ความสัมพนัธ์  ธนัวาคม 2564      มิถุนายน 2565 

นายภาสิต ลี้สกุล  กรรมการบริษทั  -  38,000  -  38,000 

นางไพจิตร รัตนานนท์  ประธานกรรมการ  -  20,000  -  20,000 

รวม    -  58,000  -  58,000 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
  

    พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลกัษณะ  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31  

เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ   

ณ วนัท่ี 30               

เงินกูย้ืมระยะสั้น  ความสมัพนัธ์  ธนัวาคม 2564      มิถุนายน 2565 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั  บริษทัยอ่ย  693,000  47,000  (158,300)  581,700 

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา  บริษทัยอ่ย  -  13,386  (6,400)  6,986 

นายภาสิต ล้ีสกุล  กรรมการบริษทั  -  38,000  -  38,000 

นางไพจิตร รัตนานนท ์  ประธานกรรมการ  -  20,000  -  20,000 

รวม    693,000  118,386  (164,700)  646,686 

  เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 2.5 - 8.0 ต่อปี           

(31 ธนัวาคม 2564 :  ร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคนืเม่ือทวงถามและไมมี่หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23.4 และ 23.5 

 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมี

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 ลา้นบาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6  6  4  4 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  -  -  - 

รวม 6  6  4  4 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

 ลา้นบาท 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11  12  9  7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  1  -  1 

รวม 11  13  9  8 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

เงินสดในมือ 1,479  1,620  465  453 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ 

    กระแสรายวนั 

 

38,724 

  

51,322 

  

23,125 

  

29,236 

รวม 40,203  52,942  23,590  29,689 

 

  เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ -  -  -  - 

คา้งชาํระ        

 ไมเ่กิน 3 เดือน -  -  -  - 

 3 - 6 เดือน -  -  -  - 

 6 - 12 เดือน -  -  -  - 

 มากกว่า 12 เดือน 383,420  383,420  383,420  383,420 

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

หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (383,420)  (383,420)  (383,420)  (383,420) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 289,786  222,400  48,889  112,141 

คา้งชาํระ        

 ไม่เกิน 3 เดือน 70,779  82,854  27,686  23,686 

 3 - 6 เดือน 1,925  214  1,925  214 

 6 - 12 เดือน 214  -  214  - 

 มากกว่า 12 เดือน 13,701  12,972  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 376,405  318,440  78,714  136,041 

หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (11,928)  (11,928)  -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,773)  (1,044)  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 362,704  305,468  78,714  136,041 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 362,704  305,468  78,714  136,041 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,102  22,187  86,956  76,280 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 534  385  452,798  418,349 

อ่ืนๆ 60,772  80,564  22,939  27,408 

รวมลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 93,408  103,136  562,693  522,037 

หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  -  (454,814)  (420,366) 

รวมลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 93,408  103,136  107,879  101,671 

รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 456,112  408,604  186,593  237,712 
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บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

  กลุ่มบริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี

ไดรั้บจากธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ไดร้วมยอดลูกหน้ีการคา้

ซ่ึงใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเป็นจาํนวนประมาณ 224 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 34 ลา้นบาท)   

(31 ธนัวาคม 2564 : 268 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั : 99 ลา้นบาท)) 

 

7. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา/หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา 

  7.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา        

  รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 2,329,545  2,042,845  586,809  675,299 

  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 268,842  250,567  85,523  78,326 

  หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (7,854)  (7,854)  (7,854)  (7,854) 

 รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 2,590,533  2,285,558  664,478  745,771 

        

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา        

  รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 24,306  54,289  24,306  54,289 

  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง 712,837  856,704  101,752  163,583 

 รวมหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 737,143  910,993  126,058  217,872 

   

  7.2 รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของรายได้ท่ียงั

ไม่ไดเ้รียกชาํระ โดยคาดว่าจะเรียกชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 2,248 ลา้นบาท และจาํนวน 1,960 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 505 ลา้นบาท และ 593 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมียอดคงเหลือของ

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระโดยคาดว่าจะเรียกชาํระหลงัจากหน่ึงปี จาํนวน 82 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัอยู่

ระหว่างฟ้องร้องคู่สัญญาจากการผิดเง่ือนไขสัญญาจา้งทาํของตามรายละเอียดหมายเหตุขอ้ 24 (คดีท่ี 2 ของ

บริษทั) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

  7.3 รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือตามสัญญา 

  ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทรับรู้ยอดยกมาของ

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นรายได้จาํนวน 183 ลา้นบาท และจาํนวน 191 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 101 ลา้นบาท และ 121 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

  7.4 รายไดท่ี้คาดวา่จะรับรู้สาํหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคต

สาํหรับภาระตามสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ท่ียงัไมไ่ดป้ฏิบติัหรือยงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินจาํนวน 5,499 ลา้นบาท และ

จาํนวน 6,861 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 756 ลา้นบาท และ 1,065 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดวา่จะปฏิบติัภาระตามสัญญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน 1-3 ปี 

 

8. สินค้าคงเหลือ 

  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

วตัถุดิบและวสัดุก่อสร้าง 2,302  2,302  2,302  2,302 

หกั ค่าเผื่อการลดมลูค่าสินคา้ (694)  (694)  (694)  (694) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,608  1,608  1,608  1,608 

 

9.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

  ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัหนงัสือคํ้า

ประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23.4 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย 

  ลกัษณะ  จดัตั้งขึ้น   

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

      ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  

ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  

ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั   ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 ไทย  500,000,000 

บาท 

 500,000,000 

บาท 

 

 

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

ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท*  ลงทุนในกิจการอ่ืน  สาธารณรัฐ  

เมอริเชียส 

 1 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 

 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 100.00  100.00  32  32 

บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จาํกดั  บริการจดัการและประมวลผลขอ้มูล  ไทย  3,100,000 

บาท 

 3,100,000 

บาท 

 49.97  49.97  1,549,070  1,549,070           

รวม              622,443,793  622,443,793 

หัก: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน            (145,071,416)  (145,071,416) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ            477,372,377  477,372,377 

 * งบการเงินของบริษทัย่อยเป็นงบการเงินท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยและยงัไม่ไดผ่้านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  ลกัษณะ  จดัตั้งขึ้น   

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

      ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  

ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ถือหุ้นโดยบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั                 

กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค สหการ  ให้บริการงาน

วิศวกรรมกอ่สร้าง 

 ไทย  1,000,000              

บาท 

 1,000,000              

บาท 

 49.00  49.00  490,000  490,000 

กิจการร่วมคา้ สหไฮโดร พทัยา  ให้บริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง 

 ไทย  200,000              

บาท 

 200,000 

บาท 

 100.00  100.00  200,000  200,000 

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท                 

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเต็ท *  ลงทุนในกิจการอ่ืน  ฮ่องกง  10 

เหรียญฮ่องกง 

 10 

เหรียญฮอ่งกง 

 100.00  100.00  33  33 

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเต็ท                 

TRC Middle East LLC*  ให้บริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง 

 สาธารณรัฐ 

สุลต่านโอมาน 

 150,000 

Omani Rial 

 150,000 

Omani Rial 

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

TRC Engineering LLC*  ให้บริการงาน

วิศวกรรมก่อสร้าง 

 สาธารณรัฐ

สุลตา่นโอมาน 

 250,000 

Omani Rial 

 250,000 

Omani Rial 

 70.00  70.00  13,654,506 

 

 13,654,506 

 

ถือหุ้นโดยบริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จาํกดั                 

บริษทั มหัท จาํกดั  บริหารจดัการและ

ประมวลผลขอ้มูล 

 ไทย  1,000,000              

บาท 

 1,000,000              

บาท 

 59.98  59.98  599,800  599,800 

รวม              27,266,669  27,266,669 

หัก: ค่าเผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน            (25,976,836)  (25,976,836) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อยของบริษทั - สุทธิ            1,289,833  1,289,833 

 

 * งบการเงินของบริษทัย่อยเป็นงบการเงินท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยและยงัไม่ไดผ่้านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

กิจการร่วมคา้ไฮไดรเทค็ สหการ 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งดาํเนินการชาํระบญัชี 

 

TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งดาํเนินการปิดบริษทั 

 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 11.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย 

      งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  

จดัตั้งขึ้น 

ในประเทศ 

 

 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

  

ราคาทุน (พนับาท) 

   

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 

      ณ วนัที่ 30  

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2564 

 

 

ณ วนัที่ 30  

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2564 

 

 

ณ วนัที่ 30  

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2564 

ถือหุ้นโดยทอีาร์ซี อนิเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ท 

บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ 

จาํกดั (มหาชน) 

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

ถือหุ้นโดยทอีาร์ซี อนิเตอร์เนชัน่แนล ลิมิเต็ท               

บริษทั อาเซียนโปแตช ชยัภูมิ 

จาํกดั (มหาชน) 

 ขดุเจาะเหมืองแร่  ไทย  2.67  2.67  100,000  100,000  85,989  85,989 

รวม          1,361,274  1,361,274  1,212,731  1,212,731 

หกั ค่าเผ่ิอการดอ้ยค่าของเงินลงทุน          (1,361,274)  (1,361,274)  (1,212,731)  (1,212,731) 

รวมเงินลงทนุในบริษทัร่วม - สุทธิ          -  -  -  - 

 

      บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัร่วมยงัคงไม่สามารถจ่ายชาํระผลประโยชน์พิเศษฯ งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 5 

จาํนวน 2,843 ลา้นบาท รวมถึงค่าปรับในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี เน่ืองจากบริษทัร่วมอยู่ระหว่างดาํเนินการใน
การจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการเรียกเงินเพิ่มทุนจากผูถื้อเดิมของบริษทัร่วมและสรรหาผู ้
ลงทุนใหม่ท่ีมีศกัยภาพและบริษทัร่วมไดร้ะงบัโครงการก่อสร้างเหมืองชัว่คราว 

  
 11.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
  ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัหยุดรับรู้

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกัด (มหาชน)ในงบการเงินรวม 
เน่ืองจากส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จาํกดั (มหาชน) นั้นมีมูลค่าเท่ากบัหรือ
เกินมูลค่าส่วนไดเ้สียของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) นั้นแลว้ และบริษทัไม่ไดค้ ํ้า
ประกนัภาระหน้ีสินของบริษทัร่วมดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 12.1 รายละเอียดของการร่วมคา้ 

  เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย  

    พนับาท 

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 

 

สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

 ราคาทุน  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย 

    ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 

2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 

2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 

2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2564 

               

ถือหุน้โดยบริษทั               

กิจการร่วมคา้ซิโนเปค - ทีอาร์ซี  ให้บริการงานวิศวกรรมกอ่สร้าง  30  30  2,376  2,376  2,376  2,376 

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน  50  50  100,000  100,000  94,709  102,839 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา  50  50  6,999  6,999  9,375  9,424 

ถือหุ้นโดยบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั               

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั  ให้บริการงานวิศวกรรมกอ่สร้าง  51  51  20,400  20,400  22,557  23,704 

กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  ให้บริการงานวิศวกรรมกอ่สร้าง  50  50  200  200  1,524  546 

ถือหุน้โดยบริษทั โอลฟี เทคโนโลยี จาํกดั               

กิจการร่วมคา้ เอก็ซ์เซ้นส์ - โอลีฟ  บริหารจดัการและประมวลผลขอ้มูล  40  -  40  -  40  - 

กิจการร่วมคา้ เอ็กซ์เพรส เวิลด ์แทรคกิง้  บริหารจดัการและประมวลผลขอ้มูล  30  -  300  -  5  - 

รวม        130,315  129,975  130,586  138,889 

 

  เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกในวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดว้ย  

      พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ราคาทุน 

    ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

กิจการร่วมคา้ซิโนเปค - ทีอาร์ซี  ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง  30  30  2,376  2,376 

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

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

รวม        109,375  109,375 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

12.2    ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

  ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัรับรู้

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

  พนับาท 

ช่ือบริษทั  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จ

อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2565  2564  2565 
 

2564 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั  (887)  542  -  - 

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั  (2,265)  146  205  149 

กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  111  71  -  - 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั  (381)  -  -  - 

กิจการร่วมคา้ เอก็ซ์เซน้ส์ - โอลีฟ  -  -  -  - 

กิจการร่วมคา้ เอก็ซ์เพรส เวิลด ์แทรคก้ิง  (295)  -  -  - 

รวม  (3,717)  759  205  149 

 
  พนับาท 

ช่ือบริษทั  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จ

อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2565  2564  2565 
 

2564 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั  (1,147)  (868)  -  - 

บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั  (8,102)  302  (28)  222 

กิจการร่วมคา้ สหการอนัเดอร์กราวน์  978  16  -  - 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั  (49)  -  -  - 

กิจการร่วมคา้ เอก็ซ์เซน้ส์ - โอลีฟ  -  -  -  - 

กิจการร่วมคา้ เอก็ซ์เพรส เวิลด ์แทรคก้ิง  (295)  -  -  - 

รวม  (8,615)  (550)  (28)  222 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 
 กิจการร่วมคา้ เอก็ซ์เพรส เวิลด ์แทรคก้ิง 

  ในระหว่างงวด บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จาํกดั (บริษทัย่อย) ร่วมกบั 2 บริษทัพนัธมิตรจดัตั้งกิจการ

ร่วมค้า เอ็กซ์เพรส เวิลด์ แทรคก้ิง (EXPRESS WORLD TRACKING Joint Venture)  เพื่อร่วมกันทาํงาน

โครงการการจา้งพฒันาระบบปฎิบติัการหลกัของ ปณท. (THP Core System) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 

30 เป็นจาํนวนเงิน 300,000 บาท บริษทัย่อยและบริษทัพนัธมิตรผูร่้วมลงทุนบริหารและกาํกบัดูแลกิจการ

ร่วมคา้ร่วมกัน โดยมีกรรมการผูแ้ทนแต่ละฝ่ายฝ่ายละ 2 คน และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเร่ือง
ต่างๆตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการทั้งหมด โดยตอ้งมีเสียงสนับสนุนของผูแ้ทนแต่ละฝ่าย

อยา่งนอ้ย 1 เสียง ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงพิจารณา เป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 

 กิจการร่วมคา้ เอก็ซเ์ซน้ส์-โอลีฟ 

  ในระหว่างงวด บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จาํกดั (บริษทัย่อย) ร่วมกบั บริษทัพนัธมิตรจดัตั้งกิจการ

ร่วมคา้ เอ็กซ์เซ้นส์-โอลีฟ (XSENSE-OLIVE Joint Venture) เพื่อร่วมกนัทาํงานโครงการการจา้งพฒันาแฟลต
ฟอร์มการบริหารจดัการขนส่งและระบบ Market Place สําหรับเกษตรกรและผูป้ระกอบการรายย่อย และการ

จดัซ้ืออุปกรณ์ติดตามรถขนส่งพร้อมระบบรับขอ้มูลในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40  เป็นจาํนวนเงิน  40,000  

บาท บริษทัย่อยและบริษทัพนัธมิตรผูร่้วมลงทุนบริหารและกาํกบัดูแลกิจการร่วมคา้ร่วมกนั โดยมีกรรมการ

ผูแ้ทนของบริษทัย่อย 2 คน และบริษทัพนัธมิตร 3 คน และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆตอ้ง

ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการทั้งหมด โดยตอ้งมีเสียงสนับสนุนของผูแ้ทนแต่ละฝ่ายอย่างน้อย 1 

เสียง ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงพิจารณา เป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 619,142  592,513 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,621  8,483 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย -  - 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (1,903)  (1,903) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (27,468)  (26,295) 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 598,392  572,798 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัได้นําท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี

จาํนวน 100 ล้านบาท ไปจดจาํนองไวก้ับธนาคารเพื่อคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษัทได้รับจาก

ธนาคาร ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 และ 23.4 

 

14. สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามสัญญาเช่าสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 18,465  12,464 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 2,585  1,977 

ลดลงจากการยกเลิกสัญญา -  - 

คา่เส่ือมราคาสาํหรับงวด (6,184)  (3,316) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 14,866  11,125 

 

15.  เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

    พนับาท 

    งบการเงินรวม 

  อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  5.84 - 7.25  35,867  6,256 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  4.47 - 5.47 

(ปี 2564 : 4.47) 

 47,029  4,474 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  3.00 - 6.00  

(ปี 2564 : 2.26 - 6.00) 

 775,550  785,887 

รวม    858,446  796,617 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

    พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  5.84 - 6.25  20,903  1,184 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  4.47 - 5.47 

(ปี 2564 : 4.47) 

 17,918  4,474 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  3.47 - 5.00  

(ปี 2564 : 2.26 - 6.00) 

 330,573  367,500 

รวม    369,394  373,158 

 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  51,296  11,092  -  - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  766,299  701,797  338,912  319,545 

เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  2,149  5,081 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์  1,137  7,482  1,074  7,378 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  893  -  30,402  17,174 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  49,169  60,151  35,955  44,548 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  868,794  780,522  408,492  393,726 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

17. ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 

   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การ

รับประกนั

ผลงาน 

 ผลขาดทนุ

โครงการ

ก่อสร้าง 

 รวม 
 

การ

รับประกนั

ผลงาน 

 ผลขาดทนุ

โครงการ

ก่อสร้าง 

 รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  3,455  72,539  75,994  -  59,226  59,226 

เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด  1,500  11,144  12,644  1,500  -  1,500 

ลดลงจากรายจา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง  (1,234)  (21,668)  (22,902)  (115)  (763)  (878) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน  (1,327)  -  (1,327)  -  -  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  2,394  62,015  64,409  1,385  58,463  59,848 

 

18.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 21,264  14,112 

เพิ่มขึ้น 2,585  1,977 

เพิม่ขึ้นจากดอกเบ้ีย 524  355 

เงินจ่ายชาํระ (6,452)  (3,305) 

ลดลงจากการยกเลิกสัญญา -  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 17,921  13,139 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (11,230)  (7,327) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 6,691  5,812 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 37 - 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินรวม  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,084  1,684  6,184  3,316 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 247  173  524  355 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,696  1,281  2,986  2,236 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

 

276 

  

38 

  

529 

  

77 

 รวม 5,303  3,176  10,223  5,984 
 

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

19.1  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชนพ์นกังานตน้งวด 

 

61,266 

  

82,107 

  

37,049 

  

68,338 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 

- 

  

(27,532) 

  

- 

  

(38,662) 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 7,083  12,934  5,281  9,205 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ 

       ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายจริง 

 

(2,776) 

  

 (6,087) 

  

 (2,776) 

  

 (1,832) 

ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย -  (156)  -  - 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชนพ์นกังานปลายงวด 

 

65,573 

  

61,266 

  

39,554 

  

37,049 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 38 - 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

19.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2565  2564  2565  2564 

รับรู้ในกําไรขาดทุน        

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง 1,558  1,584  1,188  1,157 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,952  1,707  1,422  1,160 

รวม 3,510  3,291  2,610  2,317 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได ้ -  -  -  - 

รวม 3,510  3,291  2,610  2,317 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2565  2564  2565  2564 

รับรู้ในกําไรขาดทุน        

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง 3,136  3,188  2,347  2,357 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 3,947  3,387  2,934  2,277 

รวม 7,083  6,575  5,281  4,634 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได ้ -  (22,025)  -  (30,929) 

รวม 7,083  (15,450)  5,281  (26,295) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

19.3 กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เกิดขึ้นจาก 

 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 งบการเงิน

รวม 

 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 งบการเงิน

รวม 

 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

รับรู้ในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน        

     สมมติฐานประชากร -  -  2,054  2,637 

     สมมติฐานทางการเงิน -  -  8,247  5,481 

     การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  -  17,231  30,544 

     รวม -  -  27,532  38,662 

   

20. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2565  2564 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2565 
 

2564 

(ปรับปรุงใหม่) 

ภาษเีงินไดปั้จจุบนั:         

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล  436  1,228  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:          

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

 และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

207  3,056  (415) 

 

(38) 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษเีงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน  643  4,284  (415)  (38) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

  พนับาท 

  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2565  2564 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2565 
 

2564 

(ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:         

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล  1,004  1,257  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:          

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

 และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

1,345  1,426  (748) 

 

(12,680) 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษเีงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน  2,349  2,683  (748)  (12,680) 

 

21. กาํไรต่อหุ้น 

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ

บริษัท (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ใน

ระหวา่งงวด  

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2565 
 

2564 

(ปรับปรุงใหม่) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท)            (10,509)  32,918  (27,135)  21,469 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 9,587,147  9,587,147  9,587,147  9,587,147 

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุ้น (บาทต่อหุน้) (0.0011)  0.0034  (0.0028)  0.0022 

 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2565 
 

2564 

(ปรับปรุงใหม่) 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับงวด (พนับาท) (43,511)  (77,134)  (56,639)  (102,389) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 9,587,147  9,587,147  9,587,147  9,587,147 

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุ้น (บาทต่อหุน้) (0.0045)  (0.0080)  (0.0059)  (0.0107) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

22. ส่วนงานดําเนินงาน 
  กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่าง

งวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

  ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหก

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนายน 2565 

 การใหบ้ริการ 

ก่อสร้าง 

ระบบท่อ 

 

 

การใหบ้ริการ 

ระบบวิศวกรรม 

 

 

การให้บริการ 

ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ

บริการอื่น 

 รวมส่วนงาน  

 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหว่างกนั 

 

 

 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 148,880  -  662,906  84,638  896,424  -  896,424 

รายไดจ้ากการให้บริการบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (8,018)  -  (4,556)  (4,892)  (17,466)  363  (17,103) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (19,606)  -  (16,242)  (12,125)  (47,973)  (2,226)  (50,199) 

              

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (10,318)  -  2,004  (5,893)  (14,207)  3,286  (10,921) 

รายไดอ้ืน่             15,058 

รายไดด้อกเบ้ีย             280 

ตน้ทุนทางการเงิน             (10,313) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

      ในการร่วมคา้             (3,717) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงินได ้             (9,613) 

รายได ้(คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้             (643) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             (10,256) 

 
 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ปรับปรุงใหม่) 

 การใหบ้ริการ 

ก่อสร้าง 

ระบบท่อ 

 

 

การให้บริการ 

ระบบวิศวกรรม 

 

 

การให้บริการ 

ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ

บริการอื่น 

 รวมส่วนงาน  

 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหว่างกนั 

 

 

 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการให้บริการลกูคา้ภายนอก 529,517  5,468  572,807  5,636  1,113,428  -  1,113,428 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (12,191)  (258)  (4,364)  (1,498)  (18,311)  377  (17,934) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (31,040)  (566)  (18,137)  (695)  (50,438)  (88)  (50,526) 

              

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 9,854  (380)  13,015  968  23,457  3,683  27,140 

รายไดอ้ืน่             17,598 

รายไดด้อกเบ้ีย             32 

ตน้ทุนทางการเงิน             (8,790) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

      ในการร่วมคา้             759 

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใชจ่้ายภาษเีงินได ้             36,739 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้             (4,284) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             32,455 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 
 พนับาท 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนายน 2565  

 การให้บริการ 

ก่อสร้าง 

ระบบท่อ 

 

 

การให้บริการ 

ระบบวิศวกรรม 

 

 

การให้บริการ 

ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ

บริการอืน่ 

 รวมส่วนงาน  

 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหว่างกนั 

 

 

 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการให้บริการลกูคา้ภายนอก 292,581  -  1,210,348  230,282  1,733,211  -  1,733,211 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  - 

รายไดจ้ากการให้บริการบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (14,124)  -  (9,241)  (11,008)  (34,373)  721  (33,652) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (35,926)  -  (43,477)  (28,980)  (108,383)  (1,188)  (109,571) 

              

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (21,134)  -  (7,790)  (11,465)  (40,389)  8,509  (31,880) 

รายไดอ้ืน่             18,655 

รายไดด้อกเบ้ีย             600 

ตน้ทุนทางการเงิน             (20,112) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

      ในการร่วมคา้             (8,615) 

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใชจ่้ายภาษเีงินได ้             (41,352) 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้             (2,349) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             (43,701) 

 
 พนับาท 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ปรับปรุงใหม่) 

 การให้บริการ 

ก่อสร้าง 

ระบบท่อ 

 

 

การให้บริการ 

ระบบวิศวกรรม 

 

 

การให้บริการ 

ก่อสร้างงานโยธา 

 การขายและ

บริการอืน่ 

 รวมส่วนงาน  

 

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ

ระหว่างกนั 

 

 

 

งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการให้บริการลกูคา้ภายนอก 1,056,182  (52,510)  1,255,793  12,437  2,271,902  -  2,271,902 

รายไดจ้ากการให้บริการบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  - 

รายไดจ้ากการให้บริการบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  - 

ค่าเส่ือมราคา (25,049)  1,245  (9,875)  (3,022)  (36,701)  749  (35,952) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (62,411)  3,103  (39,078)  (1,346)  (99,732)  (53)  (99,785) 

              

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (32,263)  (70,196)  4,826  3,398  (94,235)  9,886  (84,349) 

รายไดอ้ืน่             25,755 

รายไดด้อกเบ้ีย             32 

ตน้ทุนทางการเงิน             (16,244) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

      ในการร่วมคา้             (550) 

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใชจ่้ายภาษเีงินได ้             (75,356) 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้             (2,683) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             (78,039) 

 

  กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

 23.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือวสัดุก่อสร้างและการจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือวสัดุก่อสร้าง และ    

การจ้างผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นจาํนวนเงินประมาณ 4,527 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(เฉพาะของบริษทั: 466 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (31 ธันวาคม 2564 : 4,944 ลา้นบาท 

และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษทั: 407 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา )) 
 

 23.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

  กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน เคร่ืองจกัร รถยนต์และ

อุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

   กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิก

ไม่ไดด้งัน้ี 
  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

จ่ายชาํระ         

 ภายใน 1 ปี  4  3  3  1 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -  -  -  - 
 

 23.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการ 

  กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งท่ีปรึกษา และการรักษาความปลอดภยั 

อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี  

  กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้

ดงัน้ี 
  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2565 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

จ่ายชาํระ         

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

    

 23.4  หนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร 

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 หนงัสือคํ้าประกนัออกโดยธนาคารในนาม

กลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั มี

ดงัต่อไปน้ี  
ลา้นบาท  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

คํ้าประกนัการก่อสร้างและการประมูล

งานก่อสร้าง  

 

1,300 

  

1,372 

  

436 

  

421 

คํ้าประกนัการชาํระคนืเงินรับล่วงหนา้

และเงินประกนัผลงาน 

 

1,516 

  

1,682 

  

157 

  

194 

คํ้าประกนัอ่ืน ๆ 199  187  134  118 

รวม 3,015  3,241  727  733 

   

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระจากการให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ใช้วงเงินหนังสือ

คํ้าประกนัของกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 338 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564 : 337 ลา้นบาท) 

 

 23.5 การคํ้าประกนั 

 (ก)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั

ยอ่ยในวงเงิน 989 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564 : 995 ลา้นบาท)  

 (ข)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัร่วมกนัในการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี

กลุ่มบริษทัใชร่้วมกนัภายในวงเงิน 3,230 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564 : 3,230 ลา้นบาท) 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

24. คดีฟ้องร้อง 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีคดีความทั้งหมด 16 คดี โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัใน

ระหวา่งงวด ดงัน้ี 
 มูลฟ้อง 

(ลา้นบาท) 

  

สถานะของคดี 

  

หมายเหต ุ

บริษทั      

คดีท่ี 1 20  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครอง 

(บริษทั : โจทก)์ 

 บริษัทย่ืนฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวกแห่งหน่ึงเพ่ือให้คืน

หนงัสือคํ้าประกนัและชดใชค้่าเสียหาย ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากเม่ือวนัท่ี 

6 ธันวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงมีจดหมายถึงธนาคาร

แห่งหน่ึงให้ยึดหนังสือคํ้าประกนัตามขอ้เสนอทางการคา้ท่ีบริษทั

ได้วางไว้ต่อหน่วยงานของรัฐจํานวน  20 ล้านบาท เน่ืองจาก

หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้เสนอ

ดงักล่าวได ้ต่อมาศาลปกครองมีคาํพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐคืน

หลกัประกนั และให้บริษทัชดใชค้่าเสียหายให้กบัหน่วยงานของรัฐ 

จาํนวน 10 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาหน่วยงาน

ของรัฐได้ย่ืนอุทธรณ์คําพิพากษา  เม่ือวันท่ี  30 ธันวาคม 2564 

บริษทัไดว้างเงินตามคาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง พร้อมดว้ย

ดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 17.51 ลา้นบาท 

เพ่ือชาํระแก่หน่วยงานของรัฐตามคาํพิพากษา และขอให้ศาลแจง้

ให้หน่วยงานของรัฐผูถู้กฟ้องมารับเงินจาํนวนดงักล่าว ต่อมาเม่ือ

วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัไดย่ื้นคาํร้องต่อศาลขอให้ศาลมี

คาํส่ังให้หน่วยงานของรัฐคืนหนงัสือคํ้าประกนัให้กบับริษทั 

ขณะน้ีคดีอยูร่ะหว่างรอหน่วยงานของรัฐมารับเงินท่ีบริษทัไดว้างไว้

ตามคาํพิพากษา  และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง 

บริษัทได้บันทึกประมาณการหน้ี สิน ท่ีอาจจะเกิดขึ้ นไว้ใน 

งบการเงินระหว่างกาลแลว้ 

คดีท่ี 2 

 

118  อยูร่ะหว่างการสืบพยาน 

(บริษทั : ผูเ้รียกร้อง)  

 บริษัทฟ้องคู่สัญญาให้ชําระค่าจ้างและค่าเสียหายเน่ืองจากผิด

สัญญาจา้งทาํของในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 จาํนวนเงิน 121.18 

ล้านบาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 

2564 คู่สัญญาย่ืนคาํคดัคา้นและขอ้เรียกร้องแยง้จาํนวนเงิน 232.14 

ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2564 มีการนัดพร้อมและกาํหนด

ประเด็นขอ้พิพาท ต่อมาไดมี้การเล่ือนและนดัวนักาํหนดประเด็นขอ้

พิพาทเป็นวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 และกาํหนดวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 

เป็นวนัสืบพยานนัดแรก เน่ืองดว้ยคณะอนุญาโตตุลาการขอถอนตวั

ออกจากการเป็นอนุญาโตตุลาการ จึงยกเลิกวนันัดสืบพยานทั้งหมด 

ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการชุดใหม่ 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

 

 มูลฟ้อง 

(ลา้นบาท) 

  

สถานะของคดี 

  

หมายเหต ุ

บริษทัยอ่ย      

คดีท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

28.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อยู่ระหว่างการย่ืนคาํร้อง

ต่อศาลฎีกา 

(บริษทัยอ่ย : โจทก)์ 

 

 

 

 

 

 บริษทัย่อยฟ้องร้องหน่วยงานราชการ 2 แห่ง เน่ืองจากผิดสัญญาการ

ชําระค่างานเพ่ิม ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายจํานวนเงิน 28.6 ล้านบาท  

ในวันท่ี  25 กันยายน 2563 ศาลชั้ นต้นมีคําพิพากษาให้หน่วยงาน

ราชการชําระเงินให้กับบริษัทย่อยจํานวนเงิน 4.4 ล้านบาทพร้อม

ดอกเบ้ี ยร้ อยละ  7.5 ต่ อปี พ ร้ อ มชําระค่ าฤชาธรรม เนี ยม แล ะ                  

ค่าทนายความ เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2564 บริษทัย่อยไดย่ื้นอุทธรณ์ต่อ

ศาลอุทธรณ์ เพ่ื อเรียกร้องค่าความเสียหายเพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี  11 

พฤศจิกายน 2564 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องหน่วยงาน

ราชการ 1 แห่งจาก 2 แห่ง ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทั้งศาลชั้นตน้และศาล

อุทธรณ์ระหว่างบริษทัย่อยและจาํเลยถือว่าเป็นพบั และย่ืนคาํพิพากษา

ตามศาลชั้นตน้ เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2565 บริษทัย่อยไดย่ื้นคาํร้องต่อ

ศาลฎีกา เน่ืองจากบริษัทย่อยยงัไม่เห็นพ้องกับคาํพิพากษาของศาล

อุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2565 บริษทัย่อย ย่ืนคาํร้องขออนุญาตฎีกา

เรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา    
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

 

 มูลฟ้อง 

(ลา้นบาท) 

  

สถานะของคดี 

  

หมายเหต ุ

บริษทัยอ่ย (ตอ่)     

คดีท่ี 2 

 

14.15  อยูร่ะหว่างขอเพิกถอน

คาํวินิจฉยัของ

อนุญาโตตลุาการ 

(บริษทั : ผูค้ดัคา้น) 

 บริษทัย่อยถูกผูรั้บเหมาของโครงการก่อสร้างฟ้องร้องเรียกชาํระค่าจา้ง

ตามสัญญาก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวนเงิน 14.15  ล้านบาท 

พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวนัท่ีเรียกร้องจนถึงวนัท่ีเสนอ

ขอ้พิพาทรวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 16.30 ลา้นบาท  คดีน้ีพิจารณาคดี

โดยคณะอนุญาโตตุลาการ เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 อนุญาโตตุลาการ

มีคาํวินิจฉัยช้ีขาดให้บริษทัย่อยชาํระเงินจาํนวน 9.62 ลา้นบาทพร้อม

ดอกเบ้ียร้อยละ 3 นบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้คาํวินิจฉยัช้ีขาด (10 มีนาคม 2565)  

พร้อมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินกระบวนการ

พิจารณา เน่ืองจากบริษัทย่อยย ังไม่ เห็นพ้องกับคําพิพากษาของ 

อนุญาโตตุลาการ บริษทัย่อยจึงไดด้าํเนินการขอเพิกถอนคาํวินิจฉัยของ

อนุญาโตตุลาการต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2565 ผูฟ้้องร้องไดย่ื้นคาํร้องขอให้

ศาลบงัคบัใชค้าํวินิจฉัยช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลแพ่ง และให้

บริษทัย่อยชาํระเงินตามคาํวินิจฉัยช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ศาลมี

คําส่ังนัดไต่สวนคําร้องในวันท่ี  30 สิงหาคม 2565  เม่ือวันท่ี  12 

กรกฏาคม 2565 บริษัทย่อยได้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลแพ่งเล่ือนการ

พิจารณาคดีออกไป เน่ืองจากคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการอยู่ระหว่าง

การขอให้ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางทาํ

การเพิกถอนคดี 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างย่ืนคาํร้องขอให้ศาลแพ่งเล่ือนการพิจารณา และอยู่

ระหว่างการขอให้ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ

กลางทาํการเพิกถอนคดี คดีจึงยงัไม่ส้ินสุด ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย

เช่ือมัน่ว่าขอ้มูลในการต่อสู้คดีเพียงพอและมีโอกาสชนะคดี บริษทัยอ่ย

จึงยงัไม่พิจารณาตั้งประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน

ระหว่างกาล 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

 มูลฟ้อง 

(ลา้นบาท) 

  

สถานะของคดี 

  

หมายเหต ุ

บริษทัร่วม      

คดีท่ี 1 

 

-  อ ยู่ ร ะ ห ว่ าง ก าร ข ย าย

ร ะ ย ะ เว ล าก าร ทํ าแ ก้

อุทธรณ์ของศาลปกครอง 

(บริษทัร่วม : ผูเ้รียกร้อง) 

 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมามีคาํส่ังรับคาํฟ้อง

คดีระหว่างผู ้ฟ้องร้องและหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอให้ศาลมีคํา

พิพากษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) ขอให้หน่วยงานของรัฐเพิกถอนใบอนุญาตใช้นํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าท่ี

ออกให้แก่บริษทัร่วม 

2) ขอให้ เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน และ 

3) ขอให้เพิกถอนรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการเหมืองแร่โพแทช

และเกลือหินของบริษทัร่วม 

เม่ือวันท่ี  24 ธันวาคม 2564 ศาลปกครองนครราชสีมาพิจารณาแล้ว      

เห็นว่าบริษทัร่วมไม่ไดใ้ชน้ํ้าท่ีบึงทะเลสีดอ จึงพิจารณายกฟ้อง  

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2565 ผูฟ้้องคดีไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาของ    

ศาลปกครองชั้นตน้ท่ีมีคาํพิพากษายกฟ้อง จึงไดย่ื้นอุทธรณ์คดัคา้นคาํ

พิพากษาศาลปกครองชั้นต้นท่ีมีคาํพิพากษายกฟ้องคดีน้ี เม่ือวนัท่ี 18 

เมษายน 2565 บริษทัร่วมไดย่ื้นเร่ืองขอขยายระยะเวลาการย่ืนคาํให้การ

แกต้่ออุทธรณ์ ซ่ึงศาลไดพิ้จารณาอนุญาตให้ขยายเวลาการย่ืนคาํให้การ

แกต้่ออุทธรณ์ออกไป  และเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 บริษทัร่วมได้

ย่ืนคําขอขยายระยะเวลาทําคําแก้อุทธรณ์อีกคร้ัง ต่อมาเม่ือวันท่ี 16 

มิถุนายน 2565 บริษทัร่วมไดย่ื้นคาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้

พิจารณายกฟ้องคดี 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

 มูลฟ้อง 

(ลา้นบาท) 

  

สถานะของคดี 

  

หมายเหต ุ

บริษทัร่วม (ต่อ)     

คดีท่ี 2 

 

-  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครอง 

 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีคาํส่ังรับคาํ

ฟ้องคดีระหว่างผูฟ้้องร้องและหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอให้ศาลมีคาํ

พิพากษาขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมสําหรับโครงการเหมืองแร่

โพแทชและเกลือหินของบริษทัร่วม 

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 บริษทัร่วมย่ืนคาํร้องสอดเพ่ือเข้าไปเป็น

คู่ความในคดี เพ่ือให้สามารถช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่อศาลได ้เม่ือวนัท่ี 20  

มีนาคม 2562  ศาลอนุญาตให้บริษัทร่วมเป็นคู่ความในฐานะผูถู้ก

ฟ้องร้องเพ่ิม โดยกาํหนดให้เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 6 มีสิทธิเท่ากนักบัผู ้

ถูกฟ้องร้องคดีเดิม เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2562 ผูฟ้้องคดีได้ทําค ํา

คดัคา้น และบริษทัร่วมไดท้าํคาํให้การเพ่ิมเติมและย่ืนต่อศาลแลว้เม่ือ

วนัท่ี 21 มกราคม 2563  

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2565 ศาลไดแ้จง้กาํหนดวนันัง่พิจารณาคดีคร้ังแรก

ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 และวนันัดฟังคําพิพากษาในวันท่ี 4 

สิงหาคม 2565 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2565 ศาลปกครองนครราชสีมาพิจารณาแล้ว

เห็นว่า บริษทัร่วมมีสิทธิในการจดัทาํรายงาน และเป็นการดาํเนินการ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้จึง

พิจารณายกฟ้อง 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

25. สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

  กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน 

 

 สินทรัพยท์างการเงิน (พนั) 

 

 หน้ีสินทางการเงิน (พนั) 

 

 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)                             

  

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  4  4  453  272  35.2970  33.4199 

ยโูร  1  1  -  -  36.8703  37.8948 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 

 

 สินทรัพยท์างการเงิน (พนั) 

 

 หน้ีสินทางการเงิน (พนั) 

 

 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)                             

  

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 

 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 

 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  24  24  453  272  35.2970  33.4199 

ยโูร  1  1  -  -  36.8703  37.8948 

 

26. การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบันมีการแพร่

ระบาดอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เศรษฐกิจยงัมีการชะลอตวัและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้

ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 

27. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 
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