
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
            13 ( 1 )  ตารางสรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริษัท เปรียบเทยีบ 3 ปย้ีอนหลงั

งบดุล
งบการเงินรวม

รายการ 2559 % 2558 % 2557 %
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,588,430 3.31 2,501,742 3.20 1,933,298 2.64
     เงินฝากประจ ามากกว่า 3 เดือน 37,057 0.05 64,803 0.08 158,172 0.22
     เงินฝากธนาคารทีติ่ดภาระค  าประกัน 5 752,739 0.96 79,705 0.10 66,799 0.09
     เงินลงทุนชั่วคราว - - 40,329 0.06
     ลูกหนี การค้า - กิจการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 6 6,628,103 8.48 7,650,688 9.80 8,053,905 11.00
     ลูกหนี การค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน - สุทธิ 7 2,051,627 2.63 2,210,032 2.83 2,050,946 2.80
     เงินใหกู้้ยืมระยะสั นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน - สุทธิ 8 255,653 0.33 190,823 0.24 57,467 0.08
     รายได้ทียั่งไม่เรียกช าระ 19,738,171 25.27 20,493,826 26.24 17,616,345 24.07
     ลูกหนี เงินประกันผลงาน 2,127,924 2.72 2,469,625 3.16 2,002,491 2.74
     สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า - สุทธิ 9 3,339,485 4.27 3,273,267 4.19 4,479,984 6.12
     ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 10 472,137 0.60 565,135 0.72 318,500 0.44
     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
        ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ทีจ่่าย 1,131,239 1.45 1,047,115 1.34 870,060 1.19
        ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 1,369,903 1.75 1,368,411 1.75 1,065,083 1.46
        เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา 575,643 0.74 1,068,382 1.37 642,481 0.88
        สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 45 342,164 0.44 413,583 0.53 411,377 0.56
        สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ือไว้เพ่ือขาย - สุทธิ 11,45 168,677 0.22 0 - 0 -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 41,578,952 53.22 43,397,137 55.55 39,767,237 54.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ 12 749,759 0.96 810,728 1.04 984,654 1.35
     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 13,45 845,703 1.08 1,038,856 1.33 1,315,939 1.80
     สิทธิการเช่าทีด่ินและโครงการระหว่างพัฒนา 14 7,558,992 9.68 7,251,447 9.29 6,620,715 9.05
     สิทธิในเหมืองแร่โปแตช 15 2,293,489 2.94 2,293,489 2.94 2,293,489 3.13
     รายจ่ายในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั งพัก 16 950,688 1.22 948,875 1.22 950,730 1.30
     เงินใหกู้้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทย่อย
        และกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน - สุทธิ 17 0 - 0 - 0 -
     ทีด่ินรอการพัฒนา - สุทธิ 19 765,124 0.98 771,705 0.99 769,843 1.05
     อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 20,25 1,925,363 2.46 1,591,469 2.04 1,410,300 1.93
     เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเคร่ืองจักร 30,955 0.04 69,241 0.09 148,904 0.20
     ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 21 18,510,768 23.70 17,675,383 22.63 17,008,018 23.24
     ค่าความนิยม - สุทธิ 22 942,112 1.21 942,112 1.21 942,112 1.29
     ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี 23 1,352,041 1.73 678,119 0.87 495,101 0.67
     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30 339,441 0.43 348,463 0.45 205,114 0.27
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 45 276,331 0.35 278,116 0.35 277,758 0.37
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,540,766 46.78 34,698,003 44.45 33,422,677 45.65
รวมสินทรัพย์ 78,119,718 100.00 78,095,140 100.00 73,189,914 100.00
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี 

ส่วนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ณ  วันที ่31 ธันวาคม

ส่วนที ่3 :  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน    หน้าที ่136



งบดุล (ต่อ)
งบการเงินรวม

รายการ 2559 % 2558 % 2557 %
หนี สินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนีส้ินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 24 8,290,541 10.61 9,698,158 12.42 7,673,680 10.48
     เจ้าหนี ตามสัญญาทรัสต์รีซีททีถ่ึงก าหนดช าระในหนึง่ปี 620,138 0.79 618,287 0.79 1,108,174 1.51
     เจ้าหนี การค้า - กิจการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 13,156,926 16.84 13,466,505 17.24 12,354,474 16.88
     เจ้าหนี การค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 25 1,230,588 1.58 1,432,510 1.83 1,701,116 2.32
     เงินรับล่วงหน้าส่วนทีเ่กินงานระหว่างท า 529,269 0.68 214,544 0.27 660,096 0.90
     เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง -
         ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 6,113,917 7.83 5,453,070 6.98 4,698,836 6.42
     เจ้าหนี ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 26 649,422 0.83 601,357 0.77 468,234 0.64
     เงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 27 3,623,801 4.64 2,940,627 3.77 3,460,303 4.73
     หุน้กู้ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 30 499,598 0.64 3,497,909 4.48 3,493,863 4.77
     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 54,180 0.07 138,962 0.18 159,583 0.22
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย 143,866 0.18 140,031 0.18 88,689 0.12
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,002,882 1.28 1,118,088 1.43 999,350 1.37
     เจ้าหนี ค่าเงินลงทุน-กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 62,484 0.08 62,484 0.08 62,484 0.09
     เจ้าหนี เงินประกันผลงาน 608,561 0.78 644,766 0.83 593,174 0.81
     หนี สินหมุนเวียนอ่ืน 504,196 0.65 621,944 0.80 445,759 0.61
รวมหนี สินหมุนเวียน 37,090,369 47.48 40,649,242 52.05 37,967,815 51.87
หนี สินไม่หมุนเวียน
     เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ 3,042,579 3.89 4,553,788 5.83 3,209,951 4.39
     เจ้าหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 26 934,388 1.20 931,470 1.19 730,686 1.00
     เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 27 7,370,297 9.43 5,225,189 6.69 4,539,355 6.20
     หุน้กู้ - สุทธิ 28 13,163,205 16.85 9,958,971 12.75 9,457,603 12.92
     ส ารองเผ่ือขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 34 291,587            0.37 265,468              0.34 159,401             0.22
     หนี สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 29 1,015,291         1.30 947,442              1.21 717,686             0.98
     หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30 772,610            0.99 785,811              1.02 861,904             1.18
     หนี สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 105,998 0.14 201,248 0.27 197,788 0.27
รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 26,695,955 34.17 22,869,387 29.30 19,874,374 27.16
รวมหนี สิน 63,786,324 81.65 63,518,629 81.35 57,842,189 79.03
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี 

ณ   วันที ่31 ธันวาคม

ส่วนที ่3 :  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน    หน้าที ่137



งบดุล (ต่อ)
งบการเงินรวม

รายการ 2559 % 2558 % 2557 %
ส่วนของผู้ถือหุน้
     ทุนเรือนหุน้ - หุน้สามัญ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
     ทุนจดทะเบียน - 6,335,808,993 หุน้ 6,335,809 6,335,809 5,871,149
    ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 5,279,840,848 หุน้ 31 5,279,841 6.76 5,279,841 6.76 5,279,841 7.21

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 8,547,392 10.94 8,547,392 10.94 8,547,392 11.68
     ก าไรสะสม
        จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 37 514,074            0.66 507,325              0.65 467,537             0.64
        ยังไม่ได้จัดสรร (741,940) (0.95) (605,424) (0.78) (34,950) (0.05)
    องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้ (627,195) (0.80) (412,321) (0.53) (277,701) (0.38)
รวมส่วนของผู้ถือหุน้บริษัท 12,972,172 16.61 13,316,813 17.04 13,982,119 19.10
ส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อยของบริษัทย่อย 1,361,222 1.74 1,259,698 1.61 1,365,606 1.87
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 14,333,394 18.35 14,576,511 18.65 15,347,725 20.97
รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 78,119,718 100.00 78,095,140 100.00 73,189,914 100.00
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี 0 0 0 0 0 0

ณ   วันที ่31 ธันวาคม

ส่วนที ่3 :  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน    หน้าที ่138



งบก าไรขาดทุน
งบการเงินรวม

รายการ 2559 % 2558 % 2557 %
รายได้ 48,361,310 52,044,965 49,274,502
        รายได้จากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 45,190,164 93.44 49,219,649 94.57 45,491,790 92.32
        รายได้จากการขายและใหบ้ริการ 2,178,944 4.51 2,077,846 3.99 2,590,011 5.26
     รวมรายได้ 33, 43 47,369,108 97.95 51,297,495 98.56 48,081,801 97.58
ต้นทุน
        ต้นทุนในการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 40,906,132 84.58 45,171,719 86.79 41,727,561 84.68
        ต้นทุนในการขายและใหบ้ริการ 1,794,777 3.71 1,716,965 3.30 2,052,737 4.17
       รวมต้นทุน 33, 39 42,700,909 88.29 46,888,684 90.09 43,780,298 88.85
 ก าไรขั นต้น 4,668,199 9.66 4,408,811 8.47 4,301,503 8.73
       เงินปันผลรับ และส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมค้า 124,237 0.26 178,404 0.34 80,770 0.16
       ดอกเบี ยรับ 43 164,176 0.34 83,352 0.16 95,654 0.19
       ก าไรจากการขายเงินลงทุน 13 340,782 0.70 - - -
       ก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 20 36,851 0.08 154,620 0.30 136,754 0.28
       รายได้อ่ืน 33,38,43 354,023 0.73 321,191 0.62 505,277 1.03
 ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 5,688,268 11.77 5,146,378 9.89 5,119,958 10.39
      ค่าใช้จ่ายในการขาย (47,359) (0.10) (36,927) (0.07) (60,949) (0.12)
      ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (2,863,529) (5.92) (2,415,680) (4.64) (2,199,827) (4.46)
      โอนกลับค่าเผ่ือ (ค่าเผ่ือ) หนี สงสัยจะสูญ (160,720) (0.33) (599,605) (1.15) (5,189) (0.01)
       กลับรายการค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน - - - - (12,751) (0.03)
       ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 43 (29,695) (0.06) (12,271) (0.02) 222,743 0.45
รวมค่าใช้จ่าย 39 (3,101,303) (6.41) (3,064,483) (5.88) (2,055,973) (4.17)
ก าไรจากการด าเนินงาน 2,586,965 5.36 2,081,895 4.01 3,063,985 6.22
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 43 (27,867) (0.06) 9,903 0.02 151,503 0.31
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 2,559,098 5.30 2,091,798 4.03 3,215,488 6.53
ต้นทุนทางการเงิน 43 (2,409,792) (4.98) (2,589,057) (4.97) (2,500,662) (5.07)
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 149,306 0.32 (497,259) (0.94) 714,826 1.46
ภาษีเงินได้ 30,43 (95,556) (0.20) 10,692 0.02 (277,079) (0.56)
ก าไรขาดทุนสุทธิ 53,750 0.12 (486,567) (0.92) 437,747 0.90

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีไ่ม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษี 29 (27,069) (181,305) (57,966)
รายการทีต่้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    ขาดทุนทียั่งไม่เกิดขึ นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษี (119,585) (221,867) (80,191)
     ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ (126,013) 157,549 (184,841)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (218,917) (732,190) 114,749

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)  ส าหรับปี
     ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้ของบริษัท (109,271) (361,744) 580,821
     ส่วนได้เสียทีไ่ม่อยู่ในอ านาจควบคุม 163,021 (124,823) (143,074)

53,750 (486,567) 437,747

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
     ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้ของบริษัท (344,641) (665,306) 473,658
     ส่วนได้เสียทีไ่ม่อยู่ในอ านาจควบคุม 125,724 (66,884) (358,909)

(218,917) (732,190) 114,749
ก าไรต่อหุน้ขั นพื นฐาน
     ก าไร (ขาดทุน)  (บาทต่อหุน้) 32 (0.0207) (0.0685) 0.1181

        จ านวนหุน้สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก   (หน่วย : พันหุน้) 5,279,841 5,279,841 4,916,772
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี 

ณ   วันที ่31 ธันวาคม

ส่วนที ่3 :  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน    หน้าที ่139



งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
     ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 149,306 (497,259) 714,826

        ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,429,190 2,199,670 2,012,578
        ก าไร (ขาดทุน) ทียั่งไม่เกิดขึ นจากอัตราแลกเปลี่ยน 32,070 120,887 (31,638)
        เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้า (124,237) (178,404) (80,770)
        ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 27,867 (9,903) (151,503)
        ค่าเผ่ือ (โอนกลับค่าเผ่ือ) หนี สงสัยจะสูญ 160,720 599,605 12,215
        ค่าเผ่ือ(โอนกลับค่าเผ่ือ) การด้อยค่าเงินลงทุน - - 12,751
        ก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (36,851) (154,620) (136,754)
        ก าไรจากการขายเงินลงทุน (340,782) - (1,000)
        ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ือไว้เพ่ือขาย 26,000 - -
        ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (45,331) (40,624) (101,264)
        ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (19,093) - -
        ส ารอง ( กลับรายการส ารอง ) ขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 25,772 107,811 159,846
        ค่าเผ่ือขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 20,179 23,371 6,121
        รายได้อ่ืนจากการกลับรายการหนี สิน (35,449) - -
        ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 72,373 50,790 51,076
        ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย 2,409,792 2,589,057 2,500,662
    ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินด าเนินงาน 4,751,526 4,810,381 4,967,146
        สินทรัพย์ด าเนินงาน ลดลง(เพ่ิมขึ น) 
           ลูกหนี การค้า - กิจการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 840,850 144,363 (1,014,906)
           ลูกหนี การค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (51,066) (13,737) 182,649
           เงินใหกู้้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (69,520) (88,092) (43,232)
           รายได้ทียั่งไม่เรียกช าระ 755,655 (3,554,574) (3,438,299)
           ลูกหนี เงินประกันผลงาน 342,052 (253,644) (202,840)
           สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า (79,816) 1,183,346 (777,716)
           ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 92,998 (246,635) 203,922
           ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน (1,492) (303,328) (197,772)
           เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา 492,739 (732,648) 66,763
           สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 27,092 (1,451) 9,672
           สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (54,746) (6,117) (20,175)
    หนีส้ินจากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
           เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อ่ืน - กิจการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน (266,598) 704,215 1,917,916
           เจ้าหนี การค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (201,921) (268,606) 310,613
           เงินรับล่วงหน้าส่วนทีเ่กินงานระหว่างท า 314,725 (445,552) 186,643
           เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง (970,362) 2,098,071 (1,652,926)
           ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย 3,835 51,342 (5,005)
           ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (115,206) 118,738 65,051
           เจ้าหนี เงินประกันผลงาน (36,205) 51,592 (83,157)
           หนี สินหมุนเวียนอ่ืน (63,185) 165,898 (35,765)
           ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (60,125) (35,208) (26,249)
           หนี สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (95,288) (45,416) (7,213)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 5,555,942 3,332,938 405,120
           รับคืนภาษีเงินได้ 510,214 451,345 524,053
           จ่ายภาษีเงินได้ (722,142) (793,240) (653,730)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 5,344,014 2,991,043 275,443
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี 

ณ   วันที ่31 ธันวาคม
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     รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรทีเ่ป็นเงินสด  
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินฝากประจ าทีจ่่ายคืนเกินสามเดือนและมีภาระค  าประกันลดลง (เพ่ิมขึ น) -645,288 80,463 130,522
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว 0 40,084 0
     ซื อเงินลงทุนชั่วคราว (40,026)
     ขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 384,452 2,250
     ซื ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน -92,091 0 0
     ขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 25,123 0 141,134
    ซื อทีด่ินรอการพัฒนา 0 -1,862 0
     เงินสดรับจากการขายทีด่ินรอการขายและรอการพัฒนา 0 0 23,000
     ขายสินทรัพย์ 121,972 203,231 350,948
     ซื อสินทรัพย์ -2,791,826 -2,134,224 -3,324,344
     เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าลดลง 33,498 40,000 433,786
     เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม และการร่วมค้า 124,237 315,274 95,259
     เงินสดจ่ายเพ่ือสิทธิการเช่าทีด่ินและโครงการระหว่างพัฒนา -307,545 -630,732 -3,279
     เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี -673,922 -183,018 -100,977
     รายจ่ายในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั งพัก -1,813 -1,197 -20,378
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,823,203) (2,271,981) (2,312,105)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     จ่ายดอกเบี ย -2,379,196 -2,526,236 -2,458,038
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ น (ลดลง) -1,407,617 2,024,478 -689,881
     เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ น 5,352,567 2,825,282 4,759,245
     จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว -2,519,902 -2,620,278 -2,287,880
     เจ้าหนี ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง -580,033 268,861 -435,078
     เจ้าหนี ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพ่ิมขึ น (ลดลง) -2,377 -611,511 -47,289
     เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง -44,072
     เงินสดรับจากการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุน 2,117,808
     เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 3,691,683 3,985,584 5,960,393
     เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู้ -3,500,000 -3,500,000 -5,000,000
     เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย -24,367 -39,073 -41,438
     เงินสดรับจากส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 0 49 689,117
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,369,242) (192,844) 2,522,887

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ป็นเงินต่างประเทศ -64,881 42,226 19,633
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 86,688 568,444 505,858
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,501,742 1,933,298 1,427,440
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7) 2,588,430 2,501,742 1,933,298

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี 

2559 2558
ณ   วันที ่31 ธันวาคม
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งบดุล

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายการ หมายเหตุ 2559 % 2558 % 2557 %

สนิทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,011,412 1.70 1,176,045 2.05 1,117,776 2.00

     เงินฝากประจ ามากกวา่ 3 เดอืน 14,960 0.03 34,203 0.06 112,263 0.20

     เงินฝากธนาคารที่ตดิภาระค  าประกัน 5 54,205 0.09 79,184 0.14 66,290 0.12

     เงินลงทนุช่ัวคราว 0 0.00 0 0.00 88 0.00

     ลกูหนี การคา้ - กิจการที่ไม่เกีย่วข้องกัน - สทุธิ 6 4,881,628 8.18 5,634,887 9.80 5,380,970 9.65

     ลกูหนี การคา้ - กิจการที่เกีย่วข้องกัน - สทุธิ 7 2,965,033 4.97 2,834,705 4.93 2,688,407 4.82

     เงินใหกู้ย้ืมระยะสั นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกีย่วข้องกัน-สทุธิ 8 1,210,395 2.03 1,287,948 2.24 1,163,561 2.09

     รายไดท้ี่ยังไม่เรียกช าระ 16,168,426 27.10 14,534,060 25.29 12,355,198 22.16

     ลกูหนี เงินประกันผลงาน 1,215,262 2.04 1,355,592 2.36 1,443,286 2.59

     สนิคา้คงเหลอืและงานระหวา่งท า - สทุธิ 9 1,706,354 2.86 1,386,882 2.41 2,432,902 4.36

     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จ่าย 540,339 0.91 604,509 1.05 526,925 0.94

     ภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคนื 142,644 0.24 152,030 0.26 146,431 0.26

      เงินจ่ายลว่งหนา้คา่วสัดกุ่อสร้างและผูรั้บเหมา 437,780 0.73 478,053 0.83 529,737 0.95

      สนิทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 45 72,428 0.10 120,398 0.21 137,015 0.25

      สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พ่ือขาย-สทุธิ 11,45 168,677 0.28 0 0.00 0 0.00

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 30,589,543 51.26 29,678,496 51.63 28,100,849 50.39

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ - สทุธิ 12 7,333,318 12.29 7,339,319 12.77 7,314,714 13.12

     เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สทุธิ 13,45 677,315 1.14 877,004 1.53 1,146,275 2.06

     สทิธิการเช่าที่ดนิและโครงการระหวา่งพัฒนา 14 5,025,204 8.42 4,787,637 8.33 4,313,729 7.74

     เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกีย่วข้องกัน-สทุธิ 17 5,611,878 9.41 5,386,070 9.37 4,849,552 8.70

     ที่ดนิรอการพัฒนา - สทุธิ 19 474,846 0.80 474,846 0.83 474,846 0.85

     อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 20,25 1,040,043 1.74 743,000 1.29 743,000 1.33

     ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 21 8,815,217 14.77 8,066,413 14.03 8,728,304 15.65

     สนิทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 0 0.00 2,024 0.00 452 0.00

     สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 45 100,881 0.17 125,162 0.22 95,349 0.16

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 29,078,702 48.74 27,801,475 48.37 27,666,221 49.61

รวมสนิทรัพย์ 59,668,245 100.00 57,479,971 100.00 55,767,070 100.00

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี 

ณ  วันท่ี 31 ธนัวาคม
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งบดุล (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายการ หมายเหตุ 2559 % 2558 % 2557 %

หนี สนิและสว่นของผูถ้ือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

     เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 24 5,110,778 8.57 5,481,586 9.54 3,464,342 6.21

     เจ้าหนี ตามสญัญาทรัสตรี์ซีทที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี 601,605 1.01 496,663 0.86 1,108,174 1.99

     เจ้าหนี การคา้และเจ้าหนี อ่ืน - กิจการที่ไม่เกีย่วข้องกัน 6,736,936 11.29 6,154,035 10.71 6,955,109 12.47

     เจ้าหนี การคา้ - กิจการที่เกีย่วข้องกัน 25 2,013,534 3.37 2,161,447 3.76 2,494,263 4.47

     เงินรับลว่งหนา้สว่นที่เกินงานระหวา่งท า 529,269 0.89 210,032 0.37 653,810 1.17

     เงินรับลว่งหนา้จากลกูคา้ตามสญัญาก่อสร้าง

        ที่จะรับรู้รายไดภ้ายในหนึ่งปี 4,786,638 8.02 4,300,598 7.48 3,566,130 6.39

     เจ้าหนี ตามสญัญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 26 575,577 0.96 570,407 0.99 446,146 0.80

     เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 27 2,903,816 4.87 2,179,028 3.79 2,526,290 4.53

     หุ้นกูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 28 499,598 0.84 3,497,909 6.09 3,493,863 6.27

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 747 - 57,222 0.10 41,156 0.07

     ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 122,698 0.21 101,111 0.18 44,086 0.08

     คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 399,363 0.67 425,895 0.74 433,840 0.78

     เจ้าหนี คา่เงินลงทนุ-กิจการที่เกีย่วข้องกัน 56,809 0.10 56,809 0.10 56,809 0.10

     เจ้าหนี เงินประกันผลงาน 519,402 0.87 566,039 0.98 511,600 0.92

     หนี สนิหมุนเวยีนอ่ืน 232,505 0.38 352,711 0.59 188,865 0.34

รวมหนี สนิหมุนเวยีน 25,089,275 42.05 26,611,492 46.28 25,984,483 46.59

หนี สนิไม่หมุนเวยีน

     เงินรับลว่งหนา้จากลกูคา้ตามสญัญาก่อสร้าง - สทุธิ 2,028,214 3.40 2,015,517 3.51 1,219,356 2.19

     เจ้าหนี ตามสญัญาเช่าการเงิน -สทุธิ 26 798,950 1.34 869,658 1.51 697,944 1.25

     เงินกูย้ืมระยะยาว - สทุธิ 27 3,234,288 5.42 2,602,792 4.53 3,107,605 5.57

     หุ้นกู ้- สทุธิ 28 13,163,205 22.06 9,958,971 17.33 9,457,603 16.96

     ส ารองเผือ่ขาดทนุส าหรับโครงการก่อสร้าง 34 221,100 0.37 265,468 0.46 157,173 0.28

     หนี สนิภาระผกูพันตามโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 29 800,856 1.34 764,259 1.33 578,869 1.04

     หนี สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 183,195 0.31 204,989 0.36 265,263 0.48

     หนี สนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน 0 - 5,000 0.01 5,304 0.01

รวมหนี สนิไม่หมุนเวยีน 20,429,808 34.24 16,686,654 29.04 15,489,117 27.78

รวมหนี สนิ 45,519,083 76.29 43,298,146 75.32 41,473,600 74.37

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี 

ณ   วันท่ี 31 ธนัวาคม
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งบดุล (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายการ หมายเหตุ 2559 % 2558 % 2557 %

สว่นของผูถ้ือหุ้น

     ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลคา่หุ้นละ 1 บาท

     ทนุจดทะเบยีน - 6,335,808,993 หุ้น 6,335,809 6,335,809 5,871,149

    ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 5,279,840,848 หุ้น 31 5,279,841 8.85 5,279,841 9.19 5,279,841 9.47

     สว่นเกินมูลคา่หุ้น 8,547,392 14.32 8,547,392 14.87 8,547,392 15.33

     ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

          จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 37 487,474        0.82 483,374        0.84 451,021        0.81

          ยังไม่ไดจั้ดสรร 54,220 0.09 (29,187) (0.05) (115,303) (0.21)

     องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถ้ือหุ้น (219,765) (0.37) (99,595) (0.17) 130,519 0.23

รวมสว่นของผูถ้ือหุ้น 14,149,162 23.71 14,181,825 24.68 14,293,470 25.63

รวมหนี สนิและสว่นของผูถ้ือหุ้น 59,668,245 100.00 57,479,971 100.00 55,767,070 100.00

- - - - - -

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี 

ณ   วันท่ี 31 ธนัวาคม
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งบก าไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายการ หมายเหตุ 2559 % 2558 % 2557 %

รายได้ 26,812,727 30,251,708 35,512,581

     รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 33, 43 26,465,749 98.71 29,116,580 96.25 34,555,842 97.31

ต้นทุน

        ตน้ทนุในการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 33, 39 24,353,102 90.83 27,324,909 90.33 31,962,101 90.00

 รวมตน้ทนุ 24,353,102 90.83 27,324,909 90.33 31,962,101 90.00

 ก าไรขั นตน้ 2,112,647 7.88 1,791,671 5.92 2,593,741 7.31

       เงินปนัผลรับ และสว่นแบง่จากกิจการร่วมคา้ 134,904 0.50 380,953 1.26 276,089 0.78

       ดอกเบี ยรับ 43 107,018 0.40 90,716 0.30 94,201 0.27

       ก าไรจากการขายเงินลงทนุ 13 340,782 1.27 0 - 0 -

       ก าไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปลีย่น 43 5,679 0.02 349,961 1.16 191,456 0.54

       ก าไรจากการตรีาคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - - - - 92,573 0.26

       รายไดอ่ื้น 33,38,43 196,648 0.73 141,455 0.47 302,420 0.85

 ก าไรก่อนคา่ใช้จ่าย 2,897,678 10.80 2,754,756 9.11 3,550,480 10.01

      คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (1,157,163) (4.32) (1,103,628) (3.65) (1,068,957) (3.01)

      โอนกลบัคา่เผือ่ (คา่เผือ่) หนี สงสยัจะสญู (97,271) (0.36) 172,043 0.57 (118,540) (0.33)

     กลบัรายการคา่เผือ่ (คา่เผือ่) การดอ้ยคา่เงินลงทนุ (101,481) (0.38) (4,727) (0.02) (121,911) (0.34)

รวมคา่ใช้จ่าย 39 (1,355,915) (5.06) (936,312) (3.10) (1,309,408) (3.68)

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน 1,541,763 5.74 1,818,444 6.01 2,241,072 6.33

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมคา้ 43 - - -

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้ 1,541,763 5.74 1,818,444 6.01 2,241,072 6.33

ตน้ทนุทางการเงิน 43 (1,419,356) (5.29) (1,510,026) (4.99) (1,560,599) (4.39)

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 122,407 0.45 308,418 1.02 680,473 1.94

ภาษีเงินได ้ 30,43 (11,509) (0.04) (34,892) (0.12) (152,318) (0.43)

ก าไร ( ขาดทนุ) สทุธิ 110,898 0.41 273,526 0.90 528,155 1.51

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็อ่ืน
รำยกำรที่ไม่ตอ้งจัดประเภทใหม่เขำ้ไปไว้ในงบก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลัง
     ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษี 29 (23,391) (155,057) (40,439)

รำยกำรที่ตอ้งจัดประเภทใหม่เขำ้ไปไว้ในงบก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลัง
     ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการเปลีย่นแปลงของมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษี (124,815) (215,417) (84,601)

     ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 4,645 (14,697) 4,162

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (32,663) (111,645) 407,277

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)  ส ำหรบัปี
     ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 110,898 273,526 528,155

     ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม -                -               -               
110,898 273,526 528,155

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็รวม
     ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (32,663) (111,645) 407,277

     ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม -                -               -               
(32,663) (111,645) 407,277

ก าไรตอ่หุ้นขั นพื นฐาน

     ก าไร (ขาดทนุ) (บาทตอ่หุ้น) 0.0210 0.0518 0.1074

        จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน  าหนกั   (หนว่ย : พันหุ้น) 5,279,841 5,279,841 4,916,772

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี 

ณ   วันท่ี 31 ธนัวาคม
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งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

     ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 122,407 308,418 680,473

        คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 1,327,630 1,302,112 1,229,161

        ขาดทนุ (ก าไร) ที่ยังไม่เกิดขึ นจากอัตราแลกเปลีย่น 4,170 (68,879) (31,477)

        เงินปนัผลรับและสว่นแบง่ก าไรจากการร่วมคา้ (134,904) (380,953) (276,089)

        คา่เผือ่ (โอนกลบัคา่เผือ่) หนี สงสยัจะสญู 97,271 (172,043) 125,566

        คา่เผือ่ (โอนกลบัคา่เผือ่) การดอ้ยคา่เงินลงทนุ 101,481 4,727 121,911

        ก าไรจากการขายเงินลงทนุ (340,782) - -

        ขาดทนุจากการตรีาคาสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พ่ือขาย 26,000 - -

        ก าไรจากการตรีาคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - - (92,573)

        ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ (47,598) 8,487 (84,101)

        ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (19,093) - -

       ส ารอง (กลบัรายการส ารอง) ขาดทนุส าหรับโครงการก่อสร้าง (44,286) 107,811 155,255

       คา่เผือ่ขาดทนุจากการลดมูลคา่สนิคา้ 14,854 7,500 -

        รายไดอ่ื้นจากการกลบัรายการหนี สนิ (35,449)

       คา่ใช้จ่ายเผือ่ภาระผกูพันส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 49,798 38,689 36,022

       คา่ใช้จ่ายดอกเบี ย 1,419,356 1,510,026 1,560,599

 ก าไรสทุธิจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนี สนิด าเนนิงาน 2,540,855 2,665,895 3,424,747

 สนิทรัพย์ด าเนนิงาน ลดลง(เพ่ิมขึ น) 

           ลกูหนี การคา้ - กิจการที่ไม่เกีย่วข้องกัน 686,462 (167,779) (949,114)

           ลกูหนี การคา้ - กิจการที่เกีย่วข้องกัน (420,775) (3,123) 53,304

           เงินใหกู้ย้ืมและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกีย่วข้องกัน (198,684) (594,415) (216,838)

           รายไดท้ี่ยังไม่เรียกช าระ (1,634,366) (2,193,821) (3,046,531)

           ลกูหนี เงินประกันผลงาน 140,649 41,350 (146,781)

           สนิคา้คงเหลอืและงานระหวา่งท า (334,326) 1,038,520 (483,029)

           ภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคนื 9,386 (5,599) 4,101

           เงินจ่ายลว่งหนา้คา่ซื อวสัดกุ่อสร้างและผูรั้บเหมา 40,273 (255,063) 97,551

           สนิทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 30,177 14,767 82,269

           สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (31,917) (35,398) 8,022

        หนี สนิจากการด าเนนิงานเพ่ิมขึ น (ลดลง)

           เจ้าหนี การคา้และเจ้าหนี อ่ืน - กิจการที่ไม่เกีย่วข้องกัน 582,858 (494,327) 1,327,753

           เจ้าหนี การคา้ - กิจการที่เกีย่วข้องกัน (147,913) (332,816) 441,831

           เงินรับลว่งหนา้สว่นที่เกินงานระหวา่งท า 319,237 (443,778) 201,268

           เงินรับลว่งหนา้จากลกูคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 378,737 1,530,629 (2,275,912)

           ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 21,587 57,025 (15,936)

           คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย (26,532) (7,945) 1,592

           เจ้าหนี เงินประกันผลงาน (46,637) 54,439 (3,566)

           หนี สนิหมุนเวยีนอ่ืน 35,141 159,467 19,716

           หนี สนิภาระผกูพันตามโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (56,963) (32,827) (23,202)

           หนี สนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน (5,000) 5,000 (3,507)

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน 1,882,249 1,000,201 (1,502,262)

           รับคนืภาษีเงินได้ 508,066 438,853 519,492

           จ่ายภาษีเงินได ้ (464,988) (543,255) (551,726)

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,925,327 895,799 (1,534,496)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี 

2559 2558

     รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดเปน็ก าไรที่เปน็เงินสด

ณ   วันท่ี 31 ธนัวาคม
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินฝากประจ าและตดิภาระค  าประกันลดลง (เพ่ิมขึ น) 44,222 65,166 69,205

     ขายเงินลงทนุช่ัวคราว - 88 -

     ขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 384,452 - -

     ซื ออสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (92,091) - -

     ขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 25,123 - 141,134

     เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ 92,070 102,868 57,366

     เงินสดจ่ายเพ่ือซื อสนิทรัพย์ (1,678,429) (674,286) (1,233,081)

     เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมคา้ เพ่ิมขึ น (505) (29,331) 420,190

     เงินสดรับจากเงินปนัผลและสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม และการร่วมคา้ 134,904 380,953 276,089

     เงินสดจ่ายเพ่ือสทิธิการเช่าที่ดนิและโครงการระหวา่งพัฒนา (237,567) (473,908) (3,279)

เงินสดสทุธิที่ไดม้าจาก ( ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,327,821) (628,450) (272,376)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

     จ่ายดอกเบี ย -1,416,424 -1,459,314 -1,516,958

     เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ น (ลดลง) -370,808 2,017,244 -688,591

     เงินกูย้ืมและเงินทดรองจากบริษัทที่เกีย่วข้องกันเพ่ิมขึ น (ลดลง) -65,175

     เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมขึ น 2,980,288 1,085,000 2,879,984

     จ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะยาว -1,624,004 -1,935,958 -1,630,662

     เจ้าหนี ตามสญัญาเช่าการเงินลดลง -628,656 230,929 -420,526

     เจ้าหนี ตามสญัญาทรัสตรี์ซีทเพ่ิมขึ น (ลดลง) 104,942 -611,511 418,565

     เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทนุ 0 0 2,117,808

     เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 3,691,683 3,985,584 5,960,393

     เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ -3,500,000 -3,500,000 -5,000,000

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงิน (762,979) (188,026) 2,054,838

สว่นปรับปรุงจากการแปลงคา่งบการเงินที่เปน็เงินตา่งประเทศ 840 -21,054 2,811

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (164,633) 58,269 250,777

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้ปี 1,176,045 1,117,776 866,999

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 1,011,412 1,176,045 1,117,776

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี 

2559 2558
ณ   วันท่ี 31 ธนัวาคม
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 13 (3) อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญทีส่ะทอ้นถึงฐานะการเงิน

2559 2558 2559 2558
อัตราสว่นสภาพคล่อง
          อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 1.12 1.07 1.22 1.12
          อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.33 0.31 0.36 0.37
          อัตราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ 4.35 4.37 2.91 3.09
          ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วัน) 82.76 82.39 123.85 116.69

          อัตราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลอื 12.91 12.10 15.75 14.31
          ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วัน) 27.88 29.76 22.86 25.16
          อัตราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี้ 2.92 3.24 2.85 3.08
          ระยะเวลาช าระหนี ้(วัน) 123.45 111.15 126.14 117.02
          Cash   Cycle (วัน) (12.81) 1.00 20.57 24.83
อัตราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร
          อัตราก าไรขัน้ต้น 9.85% 8.59% 7.98% 6.15%
          อัตราก าไรสทุธิ (0.23%) (0.70%) 0.41% 0.91%
          อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ (0.76%) (2.42%) 0.78% 1.92%
อัตราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนนิงาน
          อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (0.14%) (0.48%) 0.19% 0.48%
          อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร 12.81% 10.59% 17.04% 18.76%
          อัตราการหมนุของสนิทรัพย์ 0.62 0.69 0.47 0.53
อัตราสว่นวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน
          อัตราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถอืหุน้ 4.45 4.36 3.22 3.05
          อัตราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ 3.18 2.15 2.36 1.62
          อัตราการจ่ายเงินปนัผล N/A 0.00% 48.85% 0.00%
          อัตราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ถอืหุน้ 2.22 2.11 1.83 1.73
ขอ้มลูตอ่หุ้นและอัตราการเตบิโตของประเภทธุรกิจ
อัตราการเตบิโต
          สนิทรัพย์รวม 0.03% 6.70% 3.81% 3.07%
          หนีส้นิรวม 0.42% 9.81% 5.13% 4.40%
          รายไดจ้ากการใหบ้ริการกอ่สร้าง (7.66%) 6.69% (9.10%) (15.74%)
          ต้นทนุในการใหบ้ริการ (8.93%) 7.10% (10.88%) (14.51%)
          ก าไรสทุธิ 69.79% (162.28%) (59.46%) (48.21%)
ขอ้มลูตอ่หุ้น
          มลูคา่ตามบญัชต่ีอหุน้ 2.71 2.76 2.68 2.69
          ก าไร(ขาดทนุ)สทุธต่ิอหุน้* (0.02) (0.07) 0.02 0.05
          เงินปนัผลต่อหุน้ 0.01026 0.00 0.01026 0.00
*จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนกั ป ี2557 = 4,916,772 (พันหุน้),  2558 และ 2559 = 5,279,841 (พันหุน้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษัิทฯ
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14. การอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ส ำหรับปี 2559 
 
1. ภำพรวม 

1) สรุปภาพรวมการด าเนินงานและปัจจยัที่ท าใหม้ีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ 
 
ปี 2559 ส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ 22.95%  

 
 
 
 
ณ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าของงานในมือ
ส าหรับโครงการก่อสร้ างและสัมปทาน 
236,261 ล้านบาท โดยเป็นงานก่อสร้าง 
87,815 ล้านบาท แบ่งเป็นงานจากภาครัฐ 
53.36% และเป็นงานในประเทศ 59.71% 
 
 

 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างขนาดใหญ่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบจากขนาด
ของรายได้รวมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยในปี 2559 มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 22.95 ลดลงจากส้ิน
ปี 2558 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 25.41 การด าเนินงานในปี 2559 
บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 48,389 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการ
ให้บริการก่อสร้าง และมีการแบ่งปันขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 109 ล้านบาท  
 บริษัทฯ  มีมูลค่าของงานในมือ ส าหรับโครงการก่อสร้างและโครงการ
สัมปทาน ณ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 236,261 ล้านบาท เทียบกับ ณ 31 
ธันวาคม 2558 จ านวน 230,349 ล้านบาท นอกจากงานในมือ ณ 31 ธันวาคม 
2559 ดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ยังมีงานที่ได้ลงนามใน
สัญญาแล้วเพิ่มขึ้นอีกเป็นจ านวน 20,013 ล้านบาท และมีงานที่อยู่ระหว่างการรอลง
นามในสัญญาอีกเป็นจ านวน 2,512 ล้านบาท รวมเป็นงานในมือ ณ วันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2560 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 258,786 ล้านบาท 
 ณ 31 ธันวาคม 2559 มีโครงการก่อสร้าง (โดยบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) กิจการร่วมค้า Consortium และงานที่ท าในนาม
บริษัทย่อย) จ านวน 87,815 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการจากภาครัฐบาล ร้อยละ 
53.36 และเป็นงานในประเทศ ร้อยละ 59.71 

 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคตหลายโครงการ อาทิเช่น 
 โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอด

อากาศยานและส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ มูลค่า 11,207 ล้านบาท 
 โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ า น้ าเทิน 1 สปป.ลาว มูลค่า 5,003 ล้านบาท (ตามสัดส่วนของบริษัทฯในกิจการร่วม

ค้า) 
 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง สายบางปะอิน-สระบุร-ีนครราชสีมา ตอนทางแยกต่างระดับสระบุรี 

(สัญญาที่ 7-8-9) มูลค่ารวม 3,265 ล้านบาท 
 โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าเสียเมืองโฮจิมินห์ Package XL-01 Construction of the interceptor โดยวิธี 

Pipe Jacking มูลค่า 2,765 ล้านบาท 
 โครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ พร้อมจัดหาเครื่องมือยกขนหลัก ที่ท่าเรือแหลมฉบัง  มูลค่า 

1,236 ล้านบาท 
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2) ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปี 2560 มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อานิสงส์หลักมาจากการเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐ ทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ๆ  โดยกระทรวงคมนาคมน าเสนอแอคชั่นแพลน ปี 2560 อีกจ านวน 36 
โครงการ รวมวงเงินเกือบ 9 แสนล้านบาท เพื่อเร่งการขับเคล่ือนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรม
มากที่สุด โดยคาดหวังว่าสามารถกระตุ้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจในภาพรวม ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุน ท าให้มี
การลงทุนในโครงการใหม่ๆของภาคเอกชนเพิ่มขี้น นอกจากนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ยังมีโอกาสขยายออกไปรับงานใน
ต่างประเทศได้อีก โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เพิ่มขึ้นต่อเน่ืองโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และพม่า 

3) นโยบาย กลยุทธ ์หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกจิ  
วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นน าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
กลยุทธ์ 

 สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยการท างานให้มีคุณภาพ 
 การส่งมอบงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลาที่ก าหนดพร้อมคุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน 
 พัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างด้วยเทคนิคชั้นสูงให้ทันสมัย 
 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันสมัยและ

ต่อเนื่อง 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเน้นไปท างานซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลักดันและพัฒนาเอง หลายโครงการ ได้แก่ 

 โครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย สหภาพเมียนมา 
 โครงการโปแตซที่จังหวัดอุดรธานี 
 โครงการทางด่วนยกระดับที่กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ 
 โครงการก่อสร้างบริหารจัดการ ท่าเรือและทางรถไฟ ในสาธารณรัฐโมซัมบิค 
 โครงการท าเหมืองบ๊อกไซต์เพื่อปรุงแต่งแร่อลูมิน่า ประเทศ สปป. ลาว 

โครงการต่างๆ เหล่านี้อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเริ่มด าเนินการ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต 

4) ค าอธิบายแยกตามกลุ่มธุรกิจ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยด าเนินกจิการในส่วนงานหลักทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกจิการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ ่และ

ด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภมูศิาสตร์ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้ :- 
(หน่วย: ล้านบาท) 

  

งบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ไทย อินเดีย ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 27,989 29,109 16,889 18,168 1,794 2,577 46,672 49,854 -1,482 -634 45,190 49,220 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,749 2,812 0 0 3 7 2,752 2,819 -573 -741 2,179 2,078 

รวม 30,738 31,921 16,889 18,168 1,797 2,584 49,424 52,673 -2,055 -1,375 47,369 51,298 
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ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากบุคคลภายนอกจากการให้บริการก่อสร้าง และรายได้จากการขายและ
ให้บริการจ านวน 47,369 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 45,190 ล้านบาท 
และเป็นรายได้จาการขายและให้บริการ 2 ,179 ล้านบาท โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการ
ให้บริการก่อสร้างระบบรางต่างๆ ทั้งในประเทศ และของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าในประเทศอินเดีย  

5) ความเห็นผู้สอบบัญชี 
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จ านวนรวม 606.94 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นสิทธิเรียกเก็บเงินจากการเปล่ียนแปลงเนื้องานที่รับรู้เป็นรายได้ไปแล้วในปีก่อนๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สัญญา การเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกเก็บเงินตามกรณีดังกล่าวถือเป็นปกติธุรกิจ และขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินโดย
อนุญาโตตุลาการ บริษัทย่อยได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับช าระเงินโดยประเมินจากมติของคณะกรรมการพิจารณาข้อโต้แย้ง 
การตัดสินของอนุญาโตตุลาการ ค าส่ังของศาลสูง และความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายอิสระแล้ว จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญส าหรับลูกหนี้ดังกล่าวไว้ในงบการเงิน  

ลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จ านวน 339.97 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกหนี้
เกี่ยวกับเงื่อนไขและแผนการจ่ายช าระหนี้ นอกจากนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ได้รวมลูกหนี้การค้า และ
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จ านวนรวม 176.65 ล้านบาท และ 103.57 ล้านบาท ตามล าดับ ลูกหนี้ดังกล่าวอยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเจรจากับผู้ร่วมลงทุนเพื่อร่วมด าเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงยังไม่ได้
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี 

ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 190.66 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้า หรือขึ้นอยู่กับ
กระบวนการทางกฎหมาย บริษัทฯ จึงยังไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยใน
ต่างประเทศได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับรายการดังกล่าวทั้งจ านวนในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
แล้ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขงวดปัจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบ 

6) รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า 
บริษัทฯ มีก าไรจากการขายเงินลงทุนในปี 2559 เป็นจ านวน 341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีแล้ว ที่

ไม่มีรายการดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เป็นก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่อยู่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแห่งหนึ่ง 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ มีรายละเอียดในหัวข้อ นโยบายและภาพรวมการประกอบ
ธุรกิจและหัวข้อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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2. ผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 
ปี 2559 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างการ
ขายและให้บริการ 47,369 ล้านบาท ลดลง 
7.66%  y-o-y  

 Revenues from 

construction, sale and 

services (MB)

47,369

51,297

45,000

48,000

51,000

54,000

2015 2016
 

 

รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ 
 ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและ
ให้บริการจ านวน 47,369 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นจ านวน 
3,928 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเน่ืองจากรายได้จากโครงการก่อสร้างระบบรางและระบบ
ขนส่งมวลชนมีสัดส่วนลดลง 
 
 
 
 

ปี 2559 ต้นทุนในการให้บริการรับเหมา
ก่อสร้าง การขายและให้บริการ 42,701 ล้าน
บาท ลดลง 8.93%  y-o-y 

Costs of constrution, sale 

and services (MB)
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39,000

42,000

45,000

48,000

2015 2016
 

 
ปี 2559 ก าไรขั้นต้น 4,668 ล้านบาท และ
อัตราก าไรขั้นต้น 9.85%  

 
 
ปี 2559 เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก าไรจาก
การร่วมค้า124 ล้านบาท ลดลง 30.36% y-o-y 

Dividend income and share 

of profit from joint ventures 

(MB)

124
178
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ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ 
 ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขาย
และให้บริการจ านวน 42,701 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น
จ านวน 4,188 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเป็นการลดลงตามรายได้จากการให้บริการ
ก่อสร้างจากโครงการระบบรางและระบบขนส่งมวลชนมีสัดส่วนลดลง 
 
 
 
  
ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 4,668 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีทีแ่ล้ว ซึ่งมีก าไรขั้นต้น จ านวน 4,409 ล้านบาท 
โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 9.85 สูงกว่างวดเดียวกันของปี
แล้ว ที่มีอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 8.59 
 
 
 
 
 
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้า 
 ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินปันผลรับและส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมค้า
เป็นจ านวน 124 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นจ านวน 54 ล้าน
บาท เน่ืองจากเงินปันผลจากบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง  
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ปี 2559 ดอกเบี้ยรับ 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
96.97% y-o-y 

Interest income (MB)

164
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2015 2016
 

ดอกเบี้ยรับ 
 ในปี 2559 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับเป็นจ านวน 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นจ านวน 81 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทย่อย
ในต่างประเทศแห่งหนึ่งมีดอกเบี้ยรับจากยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 
 
 
 

ปี 2559 ก าไรจากการขายเงินลงทุน 341 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 100% y-o-y 

Gain on sale of investments 

(MB)
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ปี 2559 ก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์
เพิ่อการลงทุน 37 ล้านบาท ลดลง 76.17% y-
o-y 

Gain on revaluation of 

investment property (MB)
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ปี 2559 รายได้อื่นๆ 354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
10.22% y-o-y 

Other income (MB)

354

321
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ปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,864 ล้าน
บาท  เพิ่มขึ้น 18.54% y-o-y 

Administrative expenses 

(MB)

2,864

2,416

2,000

2,500

3,000

2015 2016
 

ก าไรจากการขายเงินลงทุน 
 ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายเงินลงทุนเป็นจ านวน 341 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วที่ไม่มีรายการดังกล่าว โดยส่วนใหญ่
เป็นก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่อยู่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแห่งหนึ่ง 
 
 
ก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เป็นจ านวน 37 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็นจ านวน 118 ล้าน
บาท โดยเป็นก าไรจากการตีราคาที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นการตีราคา
ตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
 
 
 
รายได้อื่น 
 รายได้อื่นๆ ของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจ านวน 354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นจ านวน 33 ล้านบาท เนื่องจากการกลับรายการ
หนี้สินจากกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งที่มีภาระทางภาษีน้อยลง 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 2,864 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นจ านวน 448 ล้านบาท ส่วนหนึ่ง
เน่ืองจากการเริ่มด าเนินงานของบริษัทย่อยที่ประเทศลาว และการคิดค่าเส่ือมของ
เคร่ืองจักรในระหว่างที่ไม่ได้ถูกใช้งานในโครงการต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย  
 ในปีนี้บริษัทฯ ไม่มีรายจ่ายเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
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ปี 2559 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 161 ลา้นบาท 
ลดลง 73.20% y-o-y 

Provision for doubtful 

accounts (MB)
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ปี 2559 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 30 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.99% y-o-y 

Loss on exchange (MB)
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ปี 2559 ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริษัทรว่มและการร่วมค้า (28) ล้านบาท 
ขาดทุนเพิ่มขึ้น 381.40% y-o-y 

Share of profit (loss) from 

invesment in associated 

companies and joint 

ventures (MB)
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ปี 2559 ต้นทุนทางการเงิน 2,410 ล้านบาท 
ลดลง 6.92% y-o-y 

Financial costs (MB)
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2559 เป็นจ านวน 161 ล้านบาท 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีแล้ว เป็นจ านวน 439 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งหนี้
สูญของบริษัทย่อยในต่างประเทศลดลง โดยการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปีนี้ 
เป็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายการบัญชีปกติของบริษัทฯ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามสัดส่วนของรายได้ของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ 
 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 
 บริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนในปี 2559 เป็นจ านวน 30 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นจ านวน 17 ล้านบาท ส่วนหนึ่ง
เน่ืองจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินยูโร บริษัทฯ จึงมีผลขาดทุนจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียง 
 
 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าใน
ปี 2559 เป็นจ านวน 28 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นจ านวน 
38 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเน่ืองจากผลขาดทุนของกิจการร่วมค้าที่บริการก่อสร้างงาน
ระบบรางและกิจการร่วมค้าในต่างประเทศที่อยู่ระหว่างรอปิดกิจการ 
 
 
 
ต้นทุนทางการเงิน 
 ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ านวน 2,410 ล้านบาท 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นจ านวน 179 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
การลดลงของอัตราดอกเบี้ย 
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ปี 2559 ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ทางภาษี  
(96) ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้น 
993.71%  y-o-y 

Income tax (MB)
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ภาษีเงินได้ 
 ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าภาษีเงินได้ เป็นจ านวน 96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นจ านวน 106 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศมีก าไรเพิ่มขึ้น 
 

 
ปี 2559 การแบ่งปันขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้
ถือหุน้ของบรษิัท 109 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 
69.79%  y-o-y 

Loss for the period 

attributable to oweners of 

the Company  (MB)
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การแบ่งปันขาดทุนส าหรับงวด ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 จากปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ท าให้ในปี 2559 การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจ านวนทั้งส้ิน 109 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีที่แล้ว เป็นจ านวน 252 ล้านบาท 
 และส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ -0.76 เพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อย
ละ –2.42  และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ -0.14 เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีทีแ่ล้ว ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อย
ละ -0.48 

3. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน 
 
สินทรพัย์รวม 78,120 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 
เพิ่มขึ้น 0.03%  y-o-y 

Total assets (MB)

78,120
78,095

78,000

78,100

78,200

2015 2016
 

 

สินทรัพย์รวม 
 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2559 จ านวน 78,120 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2558 เป็นจ านวน 25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคดิเป็นร้อยละ 0.03 
เน่ืองจาก ณ ส้ินปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 41,579 ล้านบาท 
ลดลงจากส้ินปี 2558 เป็นจ านวน 1,818 ล้านบาท หรือลดลงคดิเป็นร้อยละ 4.19 
ทั้งนี้มีสาเหตุหลักจากการลดลงของลูกหนี้การค้า รายไดท้ี่ยังไมเ่รียกช าระ และเงิน
จ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา นอกจากน้ี ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯ มี
สินทรัพย์ไมห่มุนเวียน จ านวน 36,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากส้ินปี 2558 เป็น
จ านวน 1,843 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.31 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายสัมปทานรอตัดบัญชีของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ  

1) คุณภาพของลูกหนี้ การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การตั้งส ารองและความเพียงพอของค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 7,568 ล้านบาท โดยบริษทัฯ ได้ตั้งส ารอง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 940 ล้านบาท คิดเป็นลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นจ านวนสุทธิ 6,628 ล้านบาท ลดลงสุทธิ
จากส้ินปี 2558 เป็นจ านวน 1,023 ล้านบาท หรือลดลงคิดเปน็ร้อยละ 13.37 ส่วนหนึ่งเน่ืองจากการลดลงของลูกหนี้การค้า
โครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) สัญญา 2 งานโยธาส าหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต ที่มีความคบืหน้า
ไปมาก 
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ส าหรับลูกหนี้การค้าทีม่ีอายุลูกหนี้มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ณ 31 ธันวาคม 2559 มจี านวน 1,720 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 274 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.91 ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของลูกหนี้การค้าของบริษทัย่อยใน
ต่างประเทศ  

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

อายุลูกหนี ้ 2559 2558 2559 2558 
     
น้อยกว่า 3 เดือน 5,217,266 6,351,999 4,521,537 5,530,104 
3 – 6 เดือน 117,340 302,631 20,697 26,255 
6 – 12 เดือน 513,656 357,199 295,639 32,369 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,720,004 1,446,450 341,256 293,638 
รวม 7,568,266 8,458,279 5,179,129 5,882,366 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (940,163) (807,591) (297,501) (247,479) 
สุทธ ิ 6,628,103 7,650,688 4,881,628 5,634,887 

 
บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชีเต็มจ านวนของยอดคงค้างของลูกหนี้รายใหญ่ภาคเอกชนที่ค้างช าระ

เกิน 12 เดือน และร้อยละ 50 ของยอดลูกหนี้ภาคเอกชนในส่วนที่ค้างช าระเกิน 6 เดือน ยกเว้นที่กล่าวข้างล่างนี้ 
ลูกหนี้การค้า และรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 จ านวนรวม 606.94 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 626.56 ล้านบาท) เป็นสิทธิเรียกเก็บเงินจากการ
เปล่ียนแปลงเนื้องานที่รับรู้เป็นรายได้ไปแล้วในปีก่อนๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา การเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียก
เก็บเงินตามกรณีดังกล่าว ถือเป็นปกติธุรกิจ และขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ บริษัทย่อยได้ประเมินถึง
โอกาสที่จะได้รับช าระเงินคืนโดยประเมินจากมติของคณะกรรมการพิจารณาข้อโต้แย้ง การตัดสินโดยอนุญาโตตุ ลาการค าส่ัง
ของศาลสูงและความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และบริษัทย่อยไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับเรื่องดังกล่าวไว้ใน
บัญชี 

ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 164.66 ล้านบาท และ 26.00 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าหรือขึ้นอยู่กับ
กระบวนการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยในต่างประเทศได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับรายการดังกล่าวทั้ง
จ านวนในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม
จ านวน 339.97 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเจราจากับลูกหนี้เกี่ยวกับเงื่อนไขและแผนการจ่ายการช าระหนี้ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
พิจารณาแล้วว่าจะได้รับช าระเงินจากลูกหนี้ดังกล่าวเต็มจ านวน 

2) สินค้าคงเหลือ และการเส่ือมสภาพ หรือล้าสมัย (ถ้ามี)  
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า ณ 31 ธันวาคม 2559 มจี านวน 3,339 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 66 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.02 จากงวดเดียวกันของปทีี่แล้ว ส่วนหนึ่งเน่ืองจากการส ารองวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นส าหรับโครงการ
ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยาน และส่วน
ต่อเชื่อมอโุมงค์ด้านทิศใต้   
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ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ณ 31 ธันวาคม 2559 มจี านวน 472 ล้านบาท ลดลง 93 ล้านบาท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.46 จากงวดเดียวกันของปทีี่แล้ว เน่ืองจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรพัย์เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยทีท่ า
ธุรกิจพฒันาอสังหารมิทรัพย ์

3) เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า (ถ้ามี)  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ 31 ธนัวาคม 2559 มจี านวน 846 ล้านบาท ลดลง 193 ล้านบาท หรอืลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 18.59 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว มีสาเหตหุลักจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทแห่งหนึง่ ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการวัดมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 
และ 45 

ค่าความนยิม ณ 31 ธันวาคม 2559 มจี านวน 942 ล้านบาท ไม่เปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกันของปีทีแ่ล้ว โดย
บริษัทฯ ได้เปรียบเทยีบมูลคา่ตามบญัชขีองค่าความนยิมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสด 
จากการทดสอบ บริษทัฯ ยังคงไมต่้องรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของความนิยม โดยมีรายละเอียดค่าความนิยมตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 22 

4) ส่วนประกอบส าคัญของทรัพย์สินอ่ืนและสาเหตุของการเปล่ียนแปลง 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 256 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33.97 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นแก่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 576 ล้านบาท ลดลง 493 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.12 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากการลดลงของการจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อวัสดุก่อสร้างของ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการใหม่ขนาดใหญ่ 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 1,925 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 334 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.98 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เน่ืองจากการรับช าระหนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ 

ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 1,352 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 674 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 99.38 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการในสัมปทาน
โครงการ Dhaka Elevated Expressway ที่ประเทศบังคลาเทศ และโครงการก่อสร้างทางรถไฟและท่าเรือน้ าลึกที่ประเทศโมซัม
บิค โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23  
4. สภำพคล่องและควำมเพยีงพอของเงินทุน 

1) แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงินทุน และความเพยีงพอของสภาพคลอ่ง  
ตำรำงสรุปงบกระแสเงินสด 

(หน่วย : พันบาท) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557* 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 5,344,014 2,991,043 275,443 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,823,203) (2,271,981) (2,312,105) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,369,242) (192,844) 2,522,887 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (64,881) 42,226 19,633 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,501,742 1,933,298 1,427,440 
ส่วนปรับปรุงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,588,430 2,501,742 1,933,298 
หมายเหตุ * งบการเงินแก้ไขปรับปรุง 
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ดังแสดงในตารางข้างต้น ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 5,344 ล้านบาท 
จากการลดลงของสินทรัพย์จากการด าเนินงาน อาทิเช่น ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ และ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา รวมถึงการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการด าเนินงาน อาทิเช่น เงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างและเงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างท า  

ในปี 2559 บริษัทฯ ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 3,823 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อสินทรัพย์ 
เพื่อโครงการก่อสร้างและเป็นค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี  

ทั้งนี้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมเพื่อโครงการก่อสร้าง (Project Finance) 
รวมถึงการออกหุ้นกู้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระ โดยเงินสดที่ใช้ไปในกิจการจัดหาเงินส่วนใหญ่เนื่องจากสัญญาเช่า
การเงนิและการจ่ายดอกเบี้ยลดลง  

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ ส้ินปี 2559 และ ส้ินปี 2558 เท่ากับ 1.12 เท่า 
และ 1.07 เท่า ตามล าดับ โดยอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากการลดลงของหุ้นกู้ส่วนที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี
และมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องหมุนเร็วต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ ส้ินปี 2559 และ ส้ินปี 2558 เท่ากับ 0.33 เท่า และ 0.31 
เท่า ตามล าดับ  

2) รายจ่ายลงทุน แหล่งเงินทุน ความสามารถในการช าระหนี้และความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม  
2.1) รายจ่ายลงทุน 
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และส่วนที่

เหลือเป็นธุรกิจอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เช่น ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจท่าเรือ หรือธุรกิจโลจิสติคเป็นต้น 

2.2) แหล่งที่มาของเงินทุน 
 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

เงินกู้ยืมระยะส้ันของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
1) เงินหมุนเวียนทั่วไป 
2) เงินกู้เฉพาะโครงการจากธนาคารในประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยปกติบริษัทฯ  จะใช้เงินกู้ยืมระยะส้ันเพื่อใช้หมุนเวียนในโครงการต่างๆ และในการด าเนินงานทั่วไปของ

บริษัทฯ รวมทั้งให้เงินล่วงหน้าแก่กิจการร่วมค้าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะส้ัน การกู้เงินระยะส้ันของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นที่
ส านักงานใหญ่และที่สาขาต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มียอดเงินเบิกเกินบัญชี 
และเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ เท่ากับ 8,291 ล้านบาท และ 9,698 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ มียอดเงินดังกล่าวเท่ากับ 5,111 ล้านบาท และ 5,482 ล้านบาท ตามล าดับ เงินกู้ดังกล่าวปกติจะมีการช าระคืนตาม
ความคืบหน้าของโครงการ และจะช าระเสร็จสิ้นเมื่อได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

 เงินกู้ยืมระยะยาว 
เงินกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
1) เงินกู้ระยะยาวเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนเฉพาะโครงการ และ

เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนทั่วไป 
2) เงินกู้ระยะยาวเป็นเงินบาทเพื่อลงทุนในกิจการต่างๆ เพื่อการซื้อเครื่องจักรในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุน

เฉพาะโครงการ และเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนทั่วไป 



บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์                                                          แบบแสดงรายการประจ าป ี 2559 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
ส่วนที่ 3 :  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   หน้าที่ 159 

  

เงินกู้ยืมระยะยาวนี้ บริษัทฯ น ามาใช้เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ต้องการใช้ระยะเวลา
ด าเนินการในระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ 
เท่ากับ 24,657 ล้านบาท และ 21,623 ล้านบาท ตามล าดับ 

 ทุนเรือนหุ้น 
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 6,336 ล้านบาท โดยเป็นทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็ม

มูลค่าแล้ว จ านวน 5,280 ล้านบาท และมีใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) ที่
จดทะเบียนกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 1,055,934,113 หน่วย โดยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 
หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น และมีราคาการในสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ราคา 14 บาท
ต่อหุ้น โดยจะครบก าหนดอายุวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

3) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ส าคัญ  
บริษัทฯ จะต้องด ารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ 

ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 เท่า ณ วันส้ินงวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี  โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 และ ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 2.22 
เท่า และ 2.11 เท่า ตามล าดับ  

ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้และการปฏบิตัิตามเงื่อนไขการกู้ยมื มีรายละเอียดในหวัข้อ 
ปัจจยัความเส่ียง ข้อ 3 และ 4 
 
5. ภำระผูกพันด้ำนหน้ีสินและกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล 

การค้ าประกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีหนังสือค้ าประกัน

ที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเฉพาะส่วนของบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจ านวนประมาณ 
48,392 ล้านบาท 45,838 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนังสือค้ าประกันที่บริษัทออกให้กับสถาบัน
การเงินและผู้ร่วมค้าจ านวนประมาณ 6,952 ล้านบาท และ 7,947 ล้านบาท ตามล าดับ และ เพื่อค้ าประกันวงเงินกู้ยืมที่สถาบัน
การเงินและผู้ร่วมค้ามีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า โดยบริษัทฯ ได้ออกหนังสือค้ าประกัน
ตามส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ (ยกเว้น บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จ ากัด บริษัท อิตัลไทยมารีน จ ากัด บริษัท อาควาไทย จ ากัด บริษัท 
สรีธร จ ากัด บริษัท เอเซ่ียนสติล โปรดักส์ จ ากัด และ ITD Cementation India Limited ซึ่งบริษัทฯ ออกหนังสือค้ าประกันเต็ม
วงเงิน) การค้ าประกันดังกล่าว มีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานก่อสร้างโดยปกติของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า 

 
6. ปัจจยัทีม่ีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

แผนการลงทุนของรัฐบาล เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมมีความชัดเจนและต่อเน่ืองมากขึ้นโดยมี
โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ครอบคลุมการขนส่งทางถนน ระบบราง การขนส่งทางน้ า และทางอากาศ โครงการเหล่านี้
จะก่อให้เกิดงานก่อสร้างและจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจก่อสร้างในอนาคต 


