
13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 

            13 ( 1 )  ตารางสรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั

งบดุล หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

รายการ 2562 % 2561 % 2560 %

สินทรัพยห์มุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,990,707 1.92 3,377,793 3.45 3,434,053 3.91
     เงินฝากประจ าระยะเวลานอ้ยกว่าหน่ึงปี 1,062,645 1.02 448,851 0.46 17,652 0.02
     เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 6 244,687 0.24 162,738 0.17 445,634 0.51
     ลูกหน้ีตัว๋เงินรับส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 50,000 0.05 50,000 0.05 -                     -                  
     ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 8 15,677,668 15.11 10,512,190 10.73 8,697,236 9.90
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 9 1,246,331 1.20 944,721 0.96 2,061,225 2.35
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 11 419,811 0.40 270,869 0.28 260,694 0.30
     รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 12 19,782,963 19.06 23,402,870 23.88 20,854,766 23.74
     ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 12 3,900,000 3.76 3,184,872 3.25 2,909,441 3.31
     สินคา้คงเหลือและงานระหว่างท า - สุทธิ 13 4,939,785 4.76 5,069,828 5.17 3,531,490 4.02
     ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ - สุทธิ 14 450,711 0.43 419,169 0.43 431,874 0.49
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
        ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,202,589 1.16 1,205,179 1.23 1,021,471 1.16
        ภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 1,302,543 1.25 1,450,256 1.48 1,732,534 1.97
        เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือวสัดุก่อสร้างและผูรั้บเหมา 592,327            0.57 775,012            0.79 611,511              0.70
        สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 528,054 0.51 625,136 0.64 1,106,077 1.26
        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - สุทธิ -                   - -                   - 165,716 0.19
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 53,390,821 51.44 51,899,484 52.97 47,281,374 53.83
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
     ลูกหน้ีตัว๋เงินรับ - สุทธิ 7 385,939 0.37 435,939 0.44 -                     -                  
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ - สุทธิ 15 1,676,945 1.62 819,495 0.84 760,161 0.87
     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 16 952,050 0.92 909,765 0.93 861,138 0.98
     ตน้ทุนระหว่างพฒันาส าหรับสิทธิในสมัปทาน - โครงการทวาย 17 7,804,169 7.52 7,738,424 7.90 7,651,755 8.71
     สิทธิในเหมืองแร่โปแตช 18 2,293,489 2.21 2,293,489 2.34 2,293,489 2.61
     รายจ่ายในการส ารวจและพฒันาแหล่งแร่ตั้งพกั 19 951,454 0.92 949,976 0.97 948,527 1.08
     เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 20 935,647            0.90 -                   - -                     -
     ท่ีดินรอการพฒันา - สุทธิ 21 296,219 0.29 295,769 0.30 770,615 0.88
     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 22 2,041,160 1.97 2,030,872 2.07 2,113,270 2.41
     เงินจ่ายล่วงหนา้คา่เคร่ืองจกัร 183,365 0.18 623,208 0.64 90,406 0.10
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 23 28,968,713 27.91 23,390,010 23.86 19,646,861 22.37
     คา่ความนิยม 24 855,069 0.82 863,572 0.88 942,112 1.07
     ตน้ทุนสมัปทานรอตดับญัชีและตน้ทุนโครงการระหว่างพฒันา 25 2,108,925 2.03 4,594,297 4.69 3,769,973 4.29
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 184,386 0.18 257,850 0.26 285,566 0.33
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 761,548 0.72 912,585 0.91 414,128 0.47
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 50,399,078 48.56 46,115,251 47.03 40,548,001 46.17
รวมสินทรัพย์ 103,789,899 100.00 98,014,735 100.00 87,829,375 100.00

ส่วนที่ 3 : ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม

_____________________________________________________________________________________________________________________
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งบดุล (ต่อ) หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

รายการ 2562 % 2561 % 2560 %

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 26 7,335,669 7.07 7,754,242 7.91 8,491,581 9.67
     เจา้หน้ีตามสญัญาทรัสตรี์ซีท 1,760,858 1.70 1,529,608 1.56 698,700 0.80
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,398,174 17.73 12,253,748 12.50 11,574,330 13.18
     เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 1,668,774 1.61 1,887,305 1.93 1,572,656 1.79
     เงินรับล่วงหนา้ส่วนท่ีเกินงานระหว่างท า 12 1,942,889 1.87 460,917 0.47 1,466,291 1.67
     เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง
         ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 6,410,487 6.18 7,147,688 7.29 6,807,963 7.75
     เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 28 649,150            0.63 712,878            0.73 629,534              0.72
     เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 29 10,851,040 10.45 10,608,923 10.82 8,823,130 10.05
     หุ้นกูส่้วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 30 3,798,000 3.66 1,499,818 1.53 830,000 0.95
     ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนพ์นกังานส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 31 701,276            0.68 523,580            0.53 445,791              0.51
     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 341,877 0.33 184,804 0.19 70,628 0.08
     ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 497,308 0.48 268,175 0.27 370,350 0.42
     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,296,243 1.25 1,678,076 1.71 1,325,512 1.51
     เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 1,052,357 1.01 941,256 0.96 774,905 0.88
     ส ารองคา่ใชจ่้ายส าหรับโครงการ 40 17,600 0.02 186,000 0.19 -                     -
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,010,922 0.95 645,875 0.66 637,876 0.73
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 57,732,624 55.62 48,282,893 49.25 44,519,247 50.71
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
     เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง - สุทธิ 12 4,894,654 4.72 6,782,648 6.92 5,828,417 6.64
     เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 28 920,808 0.89 1,066,665 1.09 780,413 0.89
     เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 29 11,280,186 10.87 10,475,412 10.69 6,413,416 7.30
     หุ้นกู ้- สุทธิ 30 11,484,368 11.07 13,281,231 13.55 13,723,330 15.62
     ส ารองคา่ใชจ่้ายส าหรับโครงการ - สุทธิ 40 -                   - 46,780              0.05 169,712              0.19
     หน้ีสินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนพ์นกังาน - สุทธิ 31 1,065,945         1.03 761,026            0.78 708,257              0.81
     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 710,166            0.68 743,337            0.76 806,209              0.92
     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,986 0.01 104,415 0.10 107,677 0.10
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 30,375,113 29.27 33,261,514 33.94 28,537,431 32.47
รวมหน้ีสิน 88,107,737 84.89 81,544,407 83.19 73,056,678 83.18

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม

_____________________________________________________________________________________________________________________________
สว่นที ่3 : ฐานะการเงนิและการด าเนินงาน หน้าที ่122



งบดุล (ต่อ) หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

รายการ 2562 % 2561 % 2560 %

ส่วนของผูถื้อหุ้น
     ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
     ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น 6,337,921 6,337,921 6,337,921
    ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 5,279,868,944 หุ้น 35 5,279,869 5.09 5,279,841 5.39 5,279,841 6.01

     ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 8,547,757 8.24 8,547,392 8.72 8,547,392 9.73
     ก  าไรสะสม
        จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 42 529,293            0.51 526,753            0.54 519,124              0.59
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (494,028) (0.48) (266,601) (0.27) (485,844) (0.55)
    องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (727,816) (0.70) (283,394) (0.29) (634,706) (0.72)
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั 13,135,075 12.66 13,803,991 14.09 13,225,807 15.06
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 2,547,087         2.45                2,666,337         2.72                1,546,890           1.76
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 15,682,162 15.11 16,470,328 16.81 14,772,697 16.82
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 103,789,899 100.00 98,014,735 100.00 87,829,375 100.00

0 0 0.10-                    0

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม

_____________________________________________________________________________________________________________________

สว่นที ่3 : ฐานะการเงนิและการด าเนินงาน หน้าที ่123



งบก าไรขาดทุน หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

รายการ 2562 % 2561 % 2560 %
รายได้ 63,213,038 61,531,109 56,280,987
        รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 55,458,594 87.73 54,763,846 89.00 50,180,327 89.16
        รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 6,762,833 10.70 5,880,049 9.56 5,057,339 8.99
     รวมรายได้ 12, 38, 39, 48 62,221,427 98.43 60,643,895 98.56 55,237,666 98.15
ต้นทุน

        ตน้ทุนในการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 51,170,881 80.95 49,437,875 80.35 44,939,523 79.85
        ตน้ทุนในการขายและใหบ้ริการ 4,532,181 7.17 4,645,427 7.55 3,725,215 6.62
       รวมตน้ทุน 39, 44 55,703,062 88.12 54,083,302 87.90 48,664,738 86.47
 ก  าไรขั้นตน้ 6,518,365 10.31 6,560,593 10.66 6,572,928 11.68
       เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมคา้ 25,201 0.04 19,825 0.03 19,170 0.03
       ดอกเบ้ียรับ 48 119,417 0.19 187,659 0.30 140,019 0.25
       ก  าไรจากการตีราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 22 10,288 0.02 - - 119,443 0.21
       รายไดอ่ื้น 43, 48 630,607 1.00 679,730 1.10 704,067 1.25
 ก  าไรก่อนคา่ใชจ่้าย 7,303,878 11.56 7,447,807 12.09 7,555,627 13.42
      คา่ใชจ่้ายในการขาย (79,810) (0.13) (59,406) (0.10) (58,194) (0.10)
      คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 44 (3,427,164) (5.42) (3,606,957) (5.86) (2,952,618) (5.25)
      คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังาน - ตน้ทุนบริการในอดีต 31 (310,638) (0.49) - - - -
      คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 48 (93,711) (0.15) (141,890) (0.23) (764,058) (1.36)
       ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ - - (1,970) - (26,558) (0.05)
      ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 48 (268,458) (0.42) (252,278) (0.41) (350,431) (0.62)
      กลบัรายการคา่เผ่ือ (คา่เผ่ือ) การดอ้ยคา่เงินลงทุน (16,229) (0.03) 198,518 0.32 - -
รวมค่าใช้จ่าย (4,196,010) (6.64) (3,863,983) (6.28) (4,151,859) (7.38)
ก าไรจากการด าเนนิงาน 3,107,868 4.92 3,583,824 5.81 3,403,768 6.04
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 48 206,098 0.33 164,465 0.27 60,622 0.11
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 3,313,966 5.25 3,748,289 6.08 3,464,390 6.15

ตน้ทุนทางการเงิน 48 (2,687,496) (4.25) (2,393,369) (3.89) (2,346,331) (4.17)
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 626,470 1.00 1,354,920 2.19 1,118,059 1.98
ภาษีเงินได ้ 34, 48 (539,871) (0.85) (679,654) (1.10) (436,809) (0.78)
ก าไรส าหรับปี 86,599 0.15 675,266 1.09 681,250 1.20

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษี 31 (116,766) (86,213) (103,843)
รายการที่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    ก  าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงของมูลคา่เงินลงทุน - สุทธิจากภาษี (119,802) (121,097) 12,348
     ส่วนปรับปรุงจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (554,402) (244,959) (60,378)
รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับปี (704,371) 222,997 529,377

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)  ส าหรับปี
     ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (37,343) 305,621 412,649
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม 123,942 369,645 268,601

86,599 675,266 681,250

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
     ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (593,293) 2,413 307,799
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม (111,078) 220,584 221,578

(704,371) 222,997 529,377
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
     ก  าไร (ขาดทุน)  (บาทต่อหุ้น) 37 (0.0071) 0.0579 0.0782

        จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั   (หน่วย : พนัหุ้น) 5,279,869 5,279,841 5,279,841

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม

_____________________________________________________________________________________________________________________
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งบกระแสเงินสด หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
     ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 626,470 1,354,920 1,118,059

        คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 3,354,005 3,043,915 2,422,066
        ก  าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 97,979 35,045 (15,294)
        เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมคา้ (25,201) (19,825) (19,170)
        ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (206,098) (164,465) (60,622)
        คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 93,711 141,890 764,058
        คา่เผ่ือ (โอนกลบัคา่เผ่ือ) การดอ้ยคา่เงินลงทุน 16,229 (198,518) -
        ก  าไรจากการปรับมูลคา่อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (10,288) - (119,443)
       ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ - 1,970 23,597
        ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - 2,961
        ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (62,733) (17,481) (121,790)
        ประมาณการ (กลบัรายการประมาณการ) คา่ใชจ่้ายส าหรับโครงการ (88,981) 8,031 (129,241)
        คา่เผ่ือขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้ 2,458 3,535 21,500
        ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง - - 76,448
        ประมาณการหน้ีสิน - 91,670 13,310
        ขาดทุนจากการปิดกิจการร่วมคา้ - - 5,151
        คา่ใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 400,420 88,953 51,012
        คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,687,496 2,393,369 2,346,331
    ก  าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 6,885,467 6,763,009 6,378,933
        สินทรัพย์ด าเนนิงานลดลง (เพิ่มขึน้) 
           ลูกหน้ีตัว๋เงินรับ 50,000 - -
           ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (5,417,847) (2,273,750) (2,831,691)
           ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (168,410) 438,183 (156,910)
           เงินใหกู้ย้มืและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (234,624) 485,459 (65,373)
           รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 3,619,907 (2,493,067) (3,086,166)
           ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (716,963) (275,623) (783,583)
           สินคา้คงเหลือและงานระหว่างท า 127,135 (1,541,873) (597,831)
           ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (31,542) 12,705 40,263
           ภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 147,713 282,278 (362,631)
           เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือวสัดุก่อสร้างและผูรั้บเหมา 182,685 (163,501) (35,868)
           สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 61,240 476,085 (800,801)
           สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (6,432) (552,222) (164,987)
    หนีสิ้นด าเนนิงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
           เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,280,123 665,081 (1,578,262)
           เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (218,531) 314,649 342,068
           เงินรับล่วงหนา้ส่วนท่ีเกินงานระหว่างท า 1,481,972 (1,005,374) 937,022
           เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง (2,625,195) 1,293,956 3,479,884
           ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 229,133 (102,175) 226,484
           คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (381,578) 352,564 232,872
           เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 111,397 166,351 166,344
           หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 298,030 (104,940) 203,781
           ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (76,139) (90,894) (49,558)
           ประมาณการคา่ใชจ่้ายส าหรับโครงการ (126,199) - -
           หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (85,456) (3,291) 1,650
เงินสดรับจากการด าเนนิงาน 5,385,886 2,643,610 1,495,640
           รับคืนภาษีเงินได้ 769,738 726,494 474,684
           จ่ายภาษีเงินได้ (1,108,414) (1,504,653) (710,804)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 5,047,210 1,865,451 1,259,520

     รายการปรับปรุง

2562 2560
ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม

2561

_____________________________________________________________________________________________________________________

สว่นที ่3 : ฐานะการเงนิและการด าเนินงาน หน้าที ่125



งบกระแสเงินสด (ต่อ) หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินฝากประจ าและติดภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (853,679) (148,303) 326,510

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ลดลง 124,089 31,000 2,059

     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (200,000) - -                  

     รับเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมคา้ 25,201 19,825 19,170

     จ่ายตน้ทุนระหว่างพฒันาส าหรับสิทธิในสมัปทาน - โครงการทวาย (65,745) (86,669) (92,763)

     จ่ายรายจ่ายในการส ารวจและพฒันาแหล่งแร่ตั้งพกั (1,478) (1,449) (4,562)

     รับคืนเงินจากการจ่ายเพ่ือการส ารวจและพฒันาแหล่งแร่ตั้งพกั - - 6,723

    ซ้ือท่ีดินรอการพฒันา - - (5,491)

     ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 96,235 27,392            

     ขายสินทรัพย์ 427,047 544,451 451,855

     ซ้ือสินทรัพย์ (4,179,328) (5,599,552) (3,069,667)

     จ่ายคา่ใชจ่้ายสมัปทานรอตดับญัชีและตน้ทุนโครงการระหว่างพฒันา (47,543) (824,324) (448,361)

      ผลกระทบจากการลดสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 1,057,230 - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,714,206) (5,968,786) (2,787,135)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     จ่ายดอกเบ้ีย (2,613,283) (2,325,590) (2,289,727)

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (418,573) (737,339) 201,040

     เจา้หน้ีตามสญัญาทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (234,657) 404,438 37,481

     เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (802,387) (892,126) (691,766)

     เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน 7,057,294 10,517,379 7,218,177

     จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (6,102,524) (4,636,874) (2,811,410)

     เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 393 - -

    รับจากการออกหุ้นกู้ 1,992,500 1,050,000 7,364,407

    จ่ายเพ่ือการไถ่ถอนหุ้นกู้ (1,500,000) (830,000) (6,500,000)

     เงินปันผลจ่าย (76,016) - (54,164)

     เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย (36,127) (59,968) (35,910)

     รับจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 27,955 1,534,807 -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (2,705,425) 4,024,727 2,438,128

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินต่างประเทศ (14,665) 22,348 (64,890)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ (1,387,086) (56,260) 845,623

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 3,377,793 3,434,053 2,588,430

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 1,990,707 3,377,793 3,434,053

2562 2561 2560
ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม

_____________________________________________________________________________________________________________________

_สว่นที ่3 : ฐานะการเงนิและการด าเนินงาน หน้าที ่126



งบดุล หน่วย : พนับาท

งบการเงนิเฉพาะบริษทั

รายการ หมายเหตุ 2562 % 2561 % 2560 %

สินทรัพยห์มุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,136,838 1.33 2,165,224 2.72 1,817,040 2.63

     เงินฝากประจ าระยะเวลานอ้ยกว่าหน่ึงปี -                  -                -                  -                3,287 -              

     เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 6 242,528 0.28 4,186 0.01 138,431 0.20

     ลูกหน้ีตัว๋เงินรับส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 50,000 0.06 50,000 0.06 -                 -              

     ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 8 13,804,277 16.11 7,882,737 9.91 6,830,691 9.87

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 9 2,720,755 3.18 2,804,206 3.52 3,538,470 5.11

     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - บริษทัยอ่ย 10 5,993 0.01               6,202 0.01               4,178 0.01            

     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 11 1,295,459 1.51 1,421,567 1.79 1,372,425 1.98

     รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 12 15,439,524 18.02 19,909,976 25.02 17,490,272 25.28

     ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 12 2,825,775 3.30 2,485,486 3.12 1,929,346 2.79

     สินคา้คงเหลือและงานระหว่างท า - สุทธิ 13 3,068,045 3.58 3,264,482 4.10 2,095,369 3.03

     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 791,039 0.92 838,070 1.05 675,143 0.98

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 22,306 0.03 149,260 0.19 125,469 0.18

      เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวสัดุก่อสร้างและผูรั้บเหมา 415,696 0.49 584,770 0.73 482,892 0.70

      สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 188,665 0.20 241,856 0.28 320,905 0.44

      สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -สุทธิ -                  -                -                  -                165,716 0.24

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 42,006,900 49.02 41,808,022 52.51 36,989,634 53.44

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - บริษทัยอ่ย - สุทธิ 10 30,913 0.04 32,746 0.04 34,468 0.05

     ลูกหน้ีตัว๋เงินรับ - สุทธิ 7 385,939 0.45 435,939 0.55 -                 -              

     เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ - สุทธิ 15 13,597,437 15.87 7,924,917 9.96 7,576,150 10.95

     เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 16 799,605 0.93 749,030 0.94 691,793 1.00

     ตน้ทนุระหว่างพฒันาส าหรับสิทธิในสมัปทาน - โครงการทวาย 17 5,205,964 6.08 5,205,964 6.54 5,130,170 7.42

     เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 20 727,325 0.85 5,734,105 7.21 5,671,067 8.20

     ท่ีดินรอการพฒันา - สุทธิ 21 -                  -                -                  -                474,846 0.69

     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ 22 1,068,821 1.25 1,068,821 1.35 1,151,219 1.66

     เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัร 171,965 0.20 615,211 0.78 45,795 0.07

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 23 19,218,397 22.43 13,450,377 16.92 9,488,112 13.71

     ตน้ทนุสมัปทานรอตดับญัชีและตน้ทนุโครงการระหว่างพฒันา 25 1,921,186 2.24 1,863,679 2.35 1,740,234 2.52

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 542,584 0.64 672,169 0.85 192,484 0.29

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 43,670,136 50.98 37,752,958 47.49 32,196,338 46.56

รวมสินทรัพย์ 85,677,036 100.00 79,560,980 100.00 69,185,972 100.00

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม
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งบดุล (ต่อ) หน่วย : พนับาท

งบการเงนิเฉพาะบริษทั

รายการ หมายเหตุ 2562 % 2561 % 2560 %

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 26 4,126,577 4.82 4,466,748 5.61 5,348,803 7.73

     เจา้หน้ีตามสญัญาทรัสตรี์ซีทท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 1,747,776 2.04 1,501,483 1.89 698,700 1.01

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,497,291 16.92 8,947,044 11.25 7,376,573 10.66

     เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 2,774,292 3.24 2,802,770 3.52 1,879,528 2.72

     เงินรับล่วงหนา้ส่วนท่ีเกินงานระหว่างท า 12 377,028 0.44 460,917 0.58 1,466,291 2.12

     เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง

        ท่ีจะรับรู้รายไดภ้ายในหน่ึงปี 12 6,053,811 7.07 6,111,757 7.68 5,965,538 8.62

     เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 28 585,403 0.68 636,371 0.80 524,987 0.76

     เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 29 10,219,305 11.93 8,300,934 10.43 7,398,073 10.69

     หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 30 3,798,000 4.43 1,499,818 1.89 830,000 1.20

     ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 31 620,633          0.72 453,581          0.57 396,207          0.57

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 232,355 0.27 42,732 0.05 9,997 0.01

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 480,780 0.56 237,728 0.30 346,312 0.50

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 612,887 0.72 699,830 0.88 517,979 0.75

     เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 971,970 1.13 866,102 1.09 689,935 1.00

     ส ารองค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการ 40 17,600            0.02 186,000          0.23 -                     -

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 766,685 0.91 433,484 0.53 393,754 0.56

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 47,882,393 55.90 37,647,299 47.30 33,842,677 48.90

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

     เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง - สุทธิ 12 3,591,215 4.19 6,047,219 7.60 4,166,782 6.02

     เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน -สุทธิ 28 842,879 0.98 976,903 1.23 620,950 0.90

     เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 29 7,294,125 8.51 6,767,860 8.51 1,811,654 2.62

     หุน้กู ้- สุทธิ 30 11,484,368 13.40 13,281,231 16.69 13,723,330 19.84

     ส ารองค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการ - สุทธิ 40 -                  - 46,780 0.06 167,179 0.24

     หน้ีสินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 31 770,284 0.90 535,903 0.67 506,857 0.73

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 132,407 0.15 158,889 0.21 207,616 0.33

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 24,115,278 28.13 27,814,785 34.97 21,204,368 30.68

รวมหน้ีสิน 71,997,671 84.03 65,462,084 82.27 55,047,045 79.58

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม
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งบดุล (ต่อ) หน่วย : พนับาท

งบการเงนิเฉพาะบริษทั

รายการ หมายเหตุ 2562 % 2561 % 2560 %

ส่วนของผูถื้อหุน้

     ทนุเรือนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

     ทนุจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุน้ 6,337,921 6,337,921 6,337,921

    ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 5,279,868,944 หุน้ 35 5,279,869 6.16 5,279,841 6.64 5,279,841 7.63

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 8,547,757 9.98 8,547,392 10.74 8,547,392 12.35

     ก  าไร (ขาดทนุ) สะสม

          จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 42 502,693          0.59 500,153          0.63 492,524          0.71

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (17,704) (0.02) 91,690 0.12 16,598 0.02

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (633,250) (0.74) (320,180) (0.40) (197,428) (0.29)

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 13,679,365 15.97 14,098,896 17.73 14,138,927 20.42

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 85,677,036 100.00 79,560,980 100.00 69,185,972 100.00

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม
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งบก าไรขาดทุน หน่วย : พนับาท

งบการเงนิเฉพาะบริษทั

รายการ หมายเหตุ 2562 % 2561 % 2560 %

รายได้ 45,460,535 42,972,387 37,989,867

     รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 41,696,646 91.72 40,239,972 93.64 36,610,429 96.37

     รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 3,183,357 7.00 2,069,630 4.82 1,302,080 3.43

   รวมรายได้จากการให้บริการับเหมาก่อสร้าง 12, 38, 39, 48 44,880,003 98.72 42,309,602 98.46 37,912,509 99.80

ต้นทุน

        ตน้ทนุในการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 39,156,427 86.13 37,361,012 86.94 34,306,633 90.30

        ตน้ทนุในการขายและใหบ้ริการ 1,899,635 4.18 1,728,095 4.02 861,730 2.27

 รวมตน้ทนุ 39, 44 41,056,062 90.31 39,089,107 90.96 35,168,363 92.57

 ก  าไรขั้นตน้ 3,823,941 8.41 3,220,495 7.50 2,744,146 7.23

       เงินปันผลรับและส่วนแบง่ก าไรจากกิจการร่วมคา้ 180,353 0.40 197,038 0.46 121,822 0.32

       ดอกเบ้ียรับ 48 85,469 0.19 147,247 0.34 83,264 0.22

       ก  าไรจากการตีราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 22 -                  - -                  - 42,712            0.11

       รายไดอ่ื้น 43, 48 314,710 0.69 355,879 0.83 397,184 1.05

 ก  าไรก่อนค่าใชจ่้าย 4,404,473 9.69 3,920,659 9.13 3,389,128 8.93

      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44 (1,605,357) (3.53) (1,682,644) (3.92) (1,157,049) (3.05)

      ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน - ตน้ทนุบริการในอดีต 31 (277,949) (0.61) -                  - -                 -

      โอนกลบัค่าเผ่ือ (ค่าเผ่ือ) หน้ีสงสยัจะสูญ 48 2,413,292 5.31 302,490 0.70 (464,474) (1.22)

      ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 48 (105,469) (0.23) (37,379) (0.09) (103,150) (0.27)

      ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                  - -                  - (26,558) (0.07)

      กลบัรายการค่าเผ่ือ (ค่าเผ่ือ) การดอ้ยค่าเงินลงทนุ (2,464,879) (5.42) (370,354) (0.86) - -
รวมค่าใชจ่้าย (2,040,362) (4.48) (1,787,887) (4.17) (1,751,231) (4.61)

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 2,364,111 5.21 2,132,772 4.96 1,637,897 4.32

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 48 - - - - - -

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้ 2,364,111 5.21 2,132,772 4.96 1,637,897 4.32

ตน้ทนุทางการเงิน 48 (1,914,300) (4.21) (1,676,848) (3.90) (1,502,943) (3.96)

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 449,811 1.00 455,924 1.06 134,954 0.36

ภาษีเงินได ้ 34, 48 (399,068) (0.88) (303,354) (0.71) (33,988) (0.09)

ก าไรส าหรับปี 50,743 0.12 152,570 0.35 100,966 0.27

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่ไม่ต้องจดัประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
     ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -สุทธิจากภาษี 31 (81,581) (69,849) (79,374)
รายการที่ต้องจดัประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
     ก  าไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทนุ - สุทธิจากภาษี (113,170) (114,210) 11,582
     ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (199,900) (8,542) 10,755
รวมก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จส าหรับปี (343,908) (40,031) 43,929

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)  ส าหรับปี
     ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 50,743 152,570 100,966
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม -                  -                  -                 

50,743 152,570 100,966

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
     ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (343,908) (40,031) 43,929
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม -                  -                  -                 

(343,908) (40,031) 43,929

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

     ก  าไร (ขาดทนุ) (บาทต่อหุน้) 37 0.0096 0.0289 0.0191

        จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั   (หน่วย : พนัหุน้) 5,279,869 5,279,841 5,279,841

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม
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งบกระแสเงนิสด หน่วย : พนับาท

งบการเงนิเฉพาะบริษทั

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

     ก  าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 449,811 455,924 134,954

        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,058,463 1,721,727 1,240,767

        ขาดทนุ (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 97,662 34,367 107,362

        เงินปันผลรับ (180,353) (197,038) (121,822)

        ค่าเผ่ือ (โอนกลบัค่าเผ่ือ) หน้ีสงสยัจะสูญ (2,413,292) (302,490) 464,474

        ก  าไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - - (42,712)

       ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - - 23,597

        ขาดทนุจากการตีราคาสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - 2,961

        ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (29,284) (39,961) 15,925

       ค่าเผ่ือ (โอนกลบัส ารอง) ขาดทนุส าหรับโครงการก่อสร้าง (88,981) 25,776 (53,921)

       ค่าเผ่ือขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ - - 18,150

       ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินทนุ 2,464,879 370,354 -

       ประมาณการหน้ีสิน - 91,670 -

       ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 358,882 58,429 48,698

       ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,914,300 1,676,848 1,502,943

 ก  าไรสุทธิจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 4,632,087 3,895,606 3,341,376

 สินทรัพยด์ าเนินงาน ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 

           ลูกหน้ีตัว๋เงินรับ 50,000 0 0

           ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (6,118,574) (1,433,454) (2,102,215)

           ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 219,698 638,950 (304,411)

           เงินใหกู้ย้มืและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,183,114 147,023 (594,439)

           รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 4,470,452 (2,379,879) (3,291,417)

           ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (342,124) (556,332) (716,150)

           สินคา้คงเหลือและงานระหว่างท า 196,437 (1,169,113) (407,165)

           ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 126,954 (23,791) 17,175

           เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้างและผูรั้บเหมา 169,074 (101,878) (45,112)

           สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 53,191 75,577 (257,136)

           สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (27,444) (533,157) (118,507)

        หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

           เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,711,147 1,570,626 643,976

           เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (31,086) 923,242 (134,006)

           เงินรับล่วงหนา้ส่วนท่ีเกินงานระหว่างท า (83,889) (1,005,374) 937,022

           เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง (2,513,950) 2,026,656 3,317,468

           ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 243,052 (108,584) 223,614

           ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (86,943) 181,851 118,616

           เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 105,868 176,167 170,533

           หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 278,167 (70,507) 64,696

           ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (72,331) (63,806) (48,732)

           ประมาณการค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการ (126,199) - -

           หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 8,036,701 2,189,823 815,186

           รับคืนภาษีเงินได้ 716,284         644,144         467,046      

           จ่ายภาษีเงินได้ (884,226) (1,100,480) (607,204)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 7,868,759 1,733,487 675,028

     รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดเป็นก าไรท่ีเป็นเงินสด

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) หน่วย : พนับาท

งบการเงนิเฉพาะบริษทั

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

     เงินฝากประจ าและติดภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (238,342) 137,532 (72,553)

     ขายเงินลงทนุชัว่คราว - - -

     เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ เพ่ิมข้ึน (5,809,242) (912,519) (242,832)

     เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบง่ก าไรจากบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 180,353 197,038 121,822

     เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (200,000) - -

     จ่ายเพ่ือสิทธิการเช่าท่ีดินและโครงการระหว่างพฒันา - (75,794) (104,966)

     ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - - -

     ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - 96,235 27,392

     ขายสินทรัพย์ 165,920 357,559 61,435

     ซ้ือสินทรัพย์ (2,567,912) (4,265,540) (1,546,289)

     จ่ายค่าใชจ่้ายสมัปทานรอตดับญัชีและตน้ทนุโครงการระหว่างพฒันา (57,507) (123,445) (183,236)

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจาก ( ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (8,526,730) (4,588,934) (1,939,227)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

     จ่ายดอกเบ้ีย (1,867,303) (1,625,079) (1,407,851)

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (340,171) (882,055) 238,025

     เจา้หน้ีตามสญัญาทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (216,901) 376,313 56,014

     เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (706,026) (752,338) (712,598)

     รับเงินกูย้มืระยะยาว 6,812,670 9,379,821 5,307,269

     จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (4,364,746) (3,522,868) (2,235,646)

     เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 393 - -

     รับจากการออกหุน้กู้ 1,992,500 1,050,000 7,364,407

     จ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู้ (1,500,000) (830,000) (6,500,000)

     เงินปันผลจ่าย (76,016) - (54,164)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (265,600) 3,193,794 2,055,456

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินต่างประเทศ (104,815) 9,837 14,371

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (1,028,386) 348,184 805,628

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 2,165,224 1,817,040 1,011,412

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดส้ินปี 1,136,838 2,165,224 1,817,040

2560 2559
ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม

2561
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13 (2) อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญัที่สะท้อนถึงฐานะการเงนิ

2562 2561* 2562 2561*
อตัราส่วนสภาพคล่อง
          อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.92 1.07 0.88 1.11
          อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.36 0.33 0.38 0.35
          อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 3.94 4.76 3.06 3.64
          ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 91.39 75.66 117.51 98.84

          อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 11.13 12.58 12.97 14.59
          ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 32.35 28.63 27.76 24.68
          อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 3.26 3.96 2.83 3.72
          ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 110.54 90.82 127.24 96.73
          Cash   Cycle (วนั) 13.19 13.47 18.04 26.79
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร
          อตัราก าไรขั้นตน้ 10.48% 10.82% 8.52% 7.61%
          อตัราก าไรสุทธิ (0.06%) 0.50% 0.11% 0.35%
          อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (0.23%) 1.96% 0.37% 1.08%
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
          อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (0.04%) 0.33% 0.06% 0.21%
          อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 12.67% 15.57% 12.91% 16.34%
          อตัราการหมุนของสินทรัพย์ 0.62 0.66 0.58 0.58
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน
          อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 5.62 4.95 5.26 4.64
          อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย 3.08 2.06 5.32 2.21
          อตัราการจ่ายเงินปันผล 0.00% 24.88% 0.00% 49.83%
          อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น** 2.53 2.58 2.54 2.54
ข้อมูลต่อหุ้นและอตัราการเติบโตของประเภทธุรกจิ

2562 2561* 2562 2561*
อตัราการเติบโต
          สินทรัพยร์วม 5.89% 11.60% 7.69% 3.07%
          หน้ีสินรวม 8.05% 11.62% 9.98% 4.40%
          รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 2.60% 9.79% 6.08% (15.74%)
          ตน้ทุนในการให้บริการ 2.99% 11.13% 5.03% (14.51%)
          ก  าไรสุทธิ (112.22%) (25.94%) (66.74%) (48.21%)
ข้อมูลต่อหุ้น
          มูลคา่ตามบญัชีต่อหุ้น 2.97 3.12 2.59 2.67
          ก  าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น*** (0.01) 0.06 0.01 0.03
          เงินปันผลต่อหุ้น*** 0.00 0.01 0.00 0.01
* ปรับปรุงใหม่
** ปี 2562 ค านวณอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตามนิยามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูมี้มติอนุมติัให้แกไ้ข
*** จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปี 2561 = 5,279,841 (พนัหุ้น) และปี 2562 = 5,279,869 (พนัหุ้น)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
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14. ค าอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานส ำหรบัปี 2562 
 
1. ภำพรวม 

1) สรุปภาพรวมการด าเนินงานและปัจจยัทีท่ าใหม้กีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 
 
ปี  2562 ส่วนแบ่งการตลาดเท่ ากับ 
30.15%  

 
 
 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าของงานใน
มือส าห รับ โครงการก่ อสร้างและ
สมัปทาน 260,161  ลา้นบาท โดยเป็น
ง า น ก่ อ ส ร้ า ง  112,225 ล้ า น บ า ท 
แบ่งเป็นงานจากภาครฐั 70.25% และ
เป็นงานในประเทศ 71.11% 
 

 บรษิัท อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทรบัเหมา
ก่อสรา้งขนาดใหญ่ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อเปรยีบเทยีบจากขนาด
ของรายได้รวมของบริษัทรบัเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยในปี 2562 มสีว่นแบ่งการตลาดเท่ากบัรอ้ยละ 30.15 เพิม่ขึน้จากสิน้
ปี 2561 ทีม่สีว่นแบ่งการตลาดเท่ากบัรอ้ยละ 31.04 การด าเนินงานในปี 2562 บรษิทั
ฯ มีรายได้รวม เป็นจ านวน 63,007 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการ
ใหบ้รกิารก่อสรา้ง โดยมขีาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
37 ลา้นบาท 
 
 บริษัทฯ  มีมูลค่าของงานในมือ ส าหรับโครงการก่อสร้างและโครงการ
สมัปทาน ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 260,161 ลา้นบาท เทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 
2561 จ านวน 297,489 ลา้นบาท นอกจากงานในมอื ณ 31 ธนัวาคม 2562 ดงักล่าว
แลว้ ณ วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2563 บรษิทัฯ ยงัมงีานทีไ่ดล้งนามในสญัญาแลว้เพิม่ขึน้
อกีเป็นจ านวน 6,137 ล้านบาท และมีงานที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสญัญาอีกเป็น
จ านวน 5,394 ลา้นบาท รวมเป็นงานในมอื ณ วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2563 เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 271,692 ลา้นบาท 
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มีโครงการก่อสร้าง (โดยบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) กิจการร่วมค้า Consortium และงานที่ท าในนาม
บรษิัทย่อย) จ านวน 112,225 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการจากภาครฐับาล ร้อยละ 
70.25 และเป็นงานในประเทศ รอ้ยละ 71.11 
  

ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาก่อสรา้งขนาดใหญ่ทีจ่ะช่วยเพิม่รายไดใ้นอนาคตหลายโครงการ อาทเิช่น 
 โครงการทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุร-ีปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดบั

บางขนุเทยีน-เอกชยั ตอน 3 มลูค่า 2,328 ลา้นบาท  
 โครงการอาคารรกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟูขา้ราชการต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ มลูค่า 1,921 ลา้นบาท 
 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค โครงการพฒันาพื้นที่วงัจนัทร์วลัเลย์ เพื่อเขตนวตักรรมเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวนัออก มลูค่า 1,395 ลา้นบาท  
 โครงสรา้งและสถาปัตยกรรมโครงการ เทอมนิอล 21 พระราม 3 มลูค่า 1,215 ลา้นบาท  
 โครงการจดัหาและตดิตัง้ระบบอาณัตสิญัญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-

ชุมทางถนนจริะ มลูค่าเฉพาะสว่นของบรษิทั 1,051 ลา้นบาท  
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2) ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทีม่ผีลต่อการด าเนินงาน 
เศรษฐกจิไทยในปี 2562 มอีตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 2.4 และมอีตัราการ

เติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอุตสาหกรรมก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 2.0 โดยบรษิัทฯ มีรายได้มากกว่า 
60,000 ล้านบาท และคาดว่าโครงการขนาดใหญ่ที่ภาครฐัจะเปิดประมูล อาทเิช่น โครงการก่อสรา้งทางวิง่เสน้ที่ 3 ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูม ิโครงการก่อสรา้งโรงพยาบาล สถาบ้นการศกึษา และโครงการท่าเรอืแหลมฉบงัเฟส 3 เป็นต้น  จะช่วยเพิ่ม
รายไดใ้หก้บับรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างมากในอนาคตหากการชนะการประมลูโครงการเหล่านี้  
 

3) นโยบาย กลยุทธ ์หรอืการเลอืกตดัสนิใจทางธุรกจิ  
วสิยัทศัน์ “มุ่งสูก่ารเป็นบรษิทัก่อสรา้งชัน้น าในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้” 
กลยุทธ ์

 สรา้งความไวว้างใจและความน่าเชื่อถอืของบรษิทัดว้ยการท างานใหม้คีุณภาพที่ได้มาตรฐาน  และส่ง
มอบงานก่อสรา้งใหเ้สรจ็ทนัเวลาทีก่ าหนดตามสญัญา 

 พฒันาเทคโนโลยใีนการก่อสรา้งดว้ยเทคนิคชัน้สงูใหท้นัสมยัอย่างสม ่าเสมอ 
 พฒันาและส่งเสรมิศกัยภาพการบรหิารจดัการขององคก์ร และพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หท้นัสมยัและ

ต่อเนื่อง 
นอกจากนี้  บรษิัทฯ มีเป้าหมายที่จะเน้นไปท างานซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลกัดันและพัฒนาเอง หลาย

โครงการ ไดแ้ก่ 
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย ประเทศเมยีนมา 
 โครงการโพแทชทีจ่งัหวดัอุดรธานี 
 โครงการก่อสรา้งบรหิารจดัการ ท่าเรอืและทางรถไฟ ในสาธารณรฐัโมซมับคิ 
 โครงการท าเหมอืงบ๊อกไซตเ์พื่อปรุงแต่งแร่อลมูน่ิา ประเทศ สปป. ลาว 
โครงการต่างๆ เหล่านี้อยู่ระหว่างศกึษาเพื่อเริม่ด าเนินการ ซึ่งจะก่อใหเ้กดิรายไดแ้ก่บรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง

ในอนาคต 
 

4) ค าอธบิายแยกตามกลุ่มธุรกจิ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินกจิการในสว่นงานหลกัทางธุรกจิเกีย่วกบัธุรกจิการก่อสรา้งเป็นสว่นใหญ่ และ

ด าเนินธุรกจิในสว่นงานทางภมูศิาสตรส์ าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงันี้ :-  
   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม  

 ไทย อนิเดยี บงัคลาเทศ ประเทศอื่นๆ รวม รายการตดับญัช ี ยอดรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้ง 37,960 36,410 12,800 13,883 5,537 4,653 427 1,098 56,724 56,044 (1,265) (1,280) 55,459 54,764 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 5,907 4,748 - - - - 2,448 2,379 8,355 7,127 (1,592) (1,247) 6,763 5,880 

               

รวมรายได ้ 43,867 41,158 12,800 13,883 5,537 4,653 2,875 3,477 65,079 63,171 (2,857) (2,527) 62,222 60,644 
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ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้สุทธจิากบุคคลภายนอกจากการให้บริการก่อสร้าง และรายได้จากการขายและ
ให้บรกิารจ านวน 62,222 ลา้นบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นรายไดจ้ากการให้บรกิารก่อสรา้ง 55,459 ล้านบาท 
และเป็นรายไดจ้าการขายและใหบ้รกิาร 6,763 ลา้นบาท โดยรายไดท้ี่เพิม่ขึน้สว่นใหญ่เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารก่อสรา้งโครงการต่างๆ ในประเทศไทย อาทเิช่น โครงการท่าเทยีบเรอืและสถานีรบั-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหนอง
แฟบ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง โครงการ วนั แบงคอ็ก มกิซ์ยูส โครงการรถไฟทางคู่มาบกะเบา-ชุมทางถนนจริะ C1 และ
โครงการจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่านหนิทีเ่หมอืงแม่เมาะ สญัญาที ่9   

 
5) ความเหน็ผูส้อบบญัช ี

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิรวมไดร้วมลกูหนี้การคา้ของบรษิทั
ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จ านวน 238 ลา้นบาท (สทุธจิากค่าเผื่อการดอ้ยค่าจ านวน 46 ลา้นบาท) ซึง่อยู่ระหว่างการตดิตาม
เรยีกรบัช าระหนี้ตามแผนการช าระหนี้ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่าจะสามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้และเชื่อว่าค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าทีไ่ด้บนัทกึไว้ในงบการเงนิ โดยประมาณจากการคดิลดกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากแผนการช าระหนี้ของ
ลูกหนี้ดงักล่าวนัน้เพยีงพอและเหมาะสม ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชไีม่สามารถประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้น (ถ้าม)ี ต่อยอดคงเหลอื
ดงักล่าวได ้และไม่สามารถพจิารณาผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ได ้

 
นอกจากนี้งบการเงนิรวมยงัไดร้วมลูกหนี้การคา้และรายไดท้ี่ยงัไม่เรยีกช าระของบรษิัทย่อยในต่างประเทศแห่ง

หนึ่ง จ านวน 122 ลา้นบาท และ 63 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบับรกิารทีไ่ดใ้หก้บัลกูคา้รายหนึ่งซึง่ปัจจุบนัประสบสภาวะขาด
สภาพคล่องทางการเงนิ ผู้บรหิารของบรษิัทย่อยได้ร่วมเจรจาหารอืกบัลูกหนี้ดงักล่าวเพื่อขอรบัช าระหนี้ และเชื่อว่าจะได้รบั
ช าระเงินเต็มจ านวน บรษิัทย่อยจึงยังไม่ตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้รายนี้ในงบการเงนิ ทัง้นี้ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถ
ประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ (ถา้ม)ี ต่อยอดคงเหลอืดงักล่าวได ้และไม่สามารถพจิารณาผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิรวม
ของบรษิทัฯ ได ้

 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 ในระหว่างปี บรษิัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ออกหุ้นสามญัเพิม่

ทุน ตามมลูค่าหุน้ทีต่ราไวใ้หก้บับรษิทัฯและผูร้่วมลงทุนรายใหม่จ านวนรวม 1,287 ลา้นบาท ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งผู้
ถอืหุน้และการเพิม่ทุนดงักล่าวแลว้เสรจ็ ส่งผลให้บรษิทัฯสญูเสยีอ านาจการควบคุมในบรษิัทย่อยดงักล่าว แต่ยงัคงมอีทิธพิล
อย่างมนีัยส าคญั ผูบ้รหิารจงึพจิารณาจดัประเภทเงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และรบัรูเ้งนิลงทุนเริม่แรกดว้ย
มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจการควบคุมตามส่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย
อยู่ระหว่างการพจิารณามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิัทย่อย เพื่อประเมนิผลกระทบจากรายการที่อาจมจีากการ
เปลีย่นสถานะเงนิลงทุนดงักล่าวซึง่ตอ้งรบัรูส้ว่นต่างจากมลูค่ายุตธิรรมในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรบัปี นอกจากน้ี ผูบ้รหิารของ
บรษิทัย่อยตอ้งพจิารณาว่าการเพิม่ทุนใหผู้ร้่วมทุนรายใหม่เป็นรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่2 เรื่อง “การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์” หรอืไม่ ทัง้นี้ บรษิทัยงัไม่สามารถประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ (ถ้าม)ี 
ต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯจากรายการดงักล่าวซึง่ยงัไม่มขีอ้สรุปในขณะนี้ 

 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15.3 งบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ได้รวมเงนิ

ลงทุนในกจิการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยีจ านวน 179 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม และรวมสว่นแบ่งก าไรของกจิการ
ร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี จ านวน 65 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวม งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้โดยอาศยัขอ้มูลทางการเงนิ
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ซึง่จดัท าโดยฝ่ายบรหิารของกจิการร่วมคา้ และยงัไม่ไดม้กีารตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีเน่ืองจากกจิการร่วมคา้และผูว้่าจา้งมขีอ้
พพิาทเกีย่วกบัการบอกเลกิสญัญาว่าจา้ง และอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกบัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์และภาระ
ผูกพนัในหนี้สนิปัจจุบนั และภาระหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นี้ ผู้บรหิารของกจิการร่วมคา้ยงัไม่สามารถประเมนิผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้ (ถา้ม)ี จากการบอกเลกิสญัญาดงักล่าว ซึง่ยงัไม่มขีอ้สรุปในปัจจุบนั 

 
6) รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์พนกังาน – ต้นทุนบรกิารในอดตี จ านวน 311 ลา้นบาท ซึง่
เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานซึง่ก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชย หากลกูจา้งท างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้
ไป ลกูจา้งมสีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั รวมถงึมกีารตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู เป็นจ านวน 94 
ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 48 ลา้นบาท โดยในงวดนี้ส่วนหนึ่งเป็นการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจากลูกค้าที่มขีอ้
พพิาททางสญัญาและจากลกูหนี้ทีค่า้งช าระเป็นเวลานาน 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัภาพรวมของการด าเนินธุรกจิ มรีายละเอยีดในหวัขอ้ นโยบายและภาพรวมการประกอบ

ธุรกจิและหวัขอ้ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

 
 
ในปี 2562 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้ง 
การขายและใหบ้รกิาร 62,221 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 2.60% y-o-y

 Revenues from 

construction, sales and 

services (MB)

62,221
60,644

55,000

60,000

65,000

2561 2562
 

 
ในปี 2562 ตน้ทุนในการใหบ้รหิารรบัเหมา
ก่อสรา้ง การขายและใหบ้รกิาร 55,703 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 2.99% y-o-y

Costs of constrution, sales 

and services (MB)

55,703
54,083

50,000

55,000

60,000

2561 2562  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง การขายและใหบ้รกิาร 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและ
ให้บริการ จ านวน 62,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจ านวน 1,578 ล้าน
บาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ที่มีความคืบหน้ามากขึ้น อาทิเช่น 
โครงการท่าเทยีบเรอืและสถานีรบั-จ่ายก๊าซธรรมชาตเิหลวหนองแฟบ โครงการ
โรงไฟฟ้าบางปะกง โครงการ วนั แบงคอ็ก มกิซ์ยูส โครงการรถไฟทางคู่มาบกะ
เบา-ชุมทางถนนจริะ C1 และโครงการจา้งเหมาขุด-ขนดนิและถ่านหนิทีเ่หมอืงแม่
เมาะ สญัญาที ่9  
 
 
 
ตน้ทุนในการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง การขายและใหบ้รกิาร 
 ในปี 2562 บรษิัทฯ มตี้นทุนในการให้บรหิารรบัเหมาก่อสร้าง การขาย
และใหบ้รกิาร จ านวน 55,703 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 1,620 ลา้น
บาท สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 
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ในปี 2562 ก าไรขัน้ตน้ 6,518 ลา้นบาท และ
อตัราก าไรขัน้ตน้ 10.48%

 
 
 
ในปี 2562 เงนิปันผลรบั 25 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
27.12% y-o-y

Dividend income (MB)

25
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2561 2562
 

 
ในปี 2562 ดอกเบี้ยรบั 119 ลา้นบาท ลดลง 
36.36% y-o-y

Interest income (MB)

119

188
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ในปี 2562 รายไดอ้ืน่ 631 ลา้นบาท ลดลง 
7.23% y-o-y

Other income (MB)

631

680

500

600

700

2561 2562
 

 

 ในปี 2562 บรษิัทฯ มกี าไรขัน้ต้น จ านวน 6,518 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบั
ปีก่อน ทีม่กี าไรขัน้ตน้ จ านวน 6,561 ลา้นบาท และมอีตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2562 
เท่ากับร้อยละ 10.48 ใกล้เคียงกับปีก่อน ที่มีอัตราก าไรขัน้ต้น เท่ากับร้อยละ 
10.82 
 
 
 
 
 
 
เงนิปันผลรบั 
 ในปี 2562 บรษิัทฯ มเีงนิปันผลรบั จ านวน 25 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี
ก่อนเป็นจ านวน 5 ลา้นบาท เน่ืองจากไดเ้งนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในบรษิทัทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพิม่ขึน้ 
 
 
 
ดอกเบีย้รบั 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรบั จ านวน 119 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนเป็นจ านวน 68 ลา้นบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากในงวดนี้ไม่มรีายไดด้อกเบี้ยรบั
จากการปรบัเจา้ของงานทีช่ าระเงนิล่าชา้ในบางโครงการ 
 
 
 
รายไดอ้ื่น 
 ในปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่น จ านวน 631 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน
เป็นจ านวน 49 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของรายไดอ้ื่นของบรษิทัย่อย   
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ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในขาย 80 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 34.35% y-o-y

Selling expenses (MB)
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ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 3,427 ลา้น
บาท ลดลง 4.98% y-o-y

Adiministrative expenses 

(MB)

3,607
3,427

3,000

3,500

4,000

2561 2562
  

ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์
พนกังาน 311 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 100% y-o-y

Employee benefits expenses 

(MB)

0
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400
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ในปี 2562 ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 94 ลา้นบาท 
ลดลง 33.96% y-o-y

Provision for doubtful 

accounts (MB)

142
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ในปี 2562 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงนิลงทุน 16 
ลา้นบาท ตัง้ค่าเผือ่ฯเพิม่ขึน้ 108.18% y-o-y

Reversal of allowance 

(provision) for impairment 

of investments (MB)
199

-16

-100
0

100
200

2561 2562

 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 
 ในปี 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขาย จ านวน 80 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปีก่อนเป็นจ านวน 20 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิ
การขายเพิม่มากขึน้ 
 
 
 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 ในปี 2562 บรษิัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบรหิาร จ านวน 3,427 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 180 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากการลดลงของ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ 
 
 
 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์พนกังาน – ตน้ทุนบรกิารในอดตี 
 ในปี 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์พนกังาน – ต้นทุน
บริการในอดีต จ านวน 311 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานซึง่ก าหนดใหน้ายจา้งต้องจ่ายค่าชดเชย หากลูกจา้งท างานตดิต่อกนัครบ 
20 ปีขึน้ไป ลกูจา้งมสีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั 
 
 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
 ในปี 2562 บรษิทัฯ มคี่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู จ านวน 94 ลา้นบาท ลดลง
จากปีก่อนเป็นจ านวน 48 ล้านบาทโดยในงวดนี้ส่วนหนึ่งเป็นการตัง้ค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสูญจากลูกค้าที่มีข้อพิพาททางสญัญาและจากลูกหนี้ที่ค้างช าระเป็น
เวลานาน 
 
 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุน 
 ในปี 2562 บรษิัทฯ มคี่าเผื่อการด้อยค่าเงนิลงทุน จ านวน 16 ล้านบาท 
ซึง่ตัง้เพิม่ขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 215 ลา้นบาท โดยในงวดนี้บรษิัทฯ ไดต้ัง้ค่า
เผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในกจิการบางแห่งทีม่กีารขาดทุนในสว่นทุน 
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ในปี 2562 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 268 
ลา้นบาท ขาดทุนเพิม่ขึน้ 6.41% y-o-y

Loss on exchange rate (MB)

-252 -268

-300

-250

-200
2561 2562

  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 
 ในปี 2562 บรษิัทฯ มีขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 268 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจ านวน 16 ล้านบาท โดยการขาดทุนในงวดนี้ส่วน
หนึ่งเนื่องจากการกู้ยมืของบรษิัทย่อยในต่างประเทศที่ได้รบัผลกระทบจากการ
อ่อนค่าของเงินรูเปียห์อินโดนีเซียเมื่อเทียบกับเงินบาท ซึ่งอัตราการอ่อนค่า
ดงักล่าวน้อยกว่าช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ท าใหข้าดทุนลดลง  
 

 

ในปี 2562 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วมและกจิการรว่มคา้ 206 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 25.31% y-o-y

Share of profit from 

invesment in associated 

companies and joint 

ventures (MB)
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ในปี 2562 ตน้ทุนทางการเงนิ 2,687 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 12.29% y-o-y 

Financial costs (MB)
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ในปี 2562 ภาษเีงนิได ้540 ลา้นบาท ลดลง 
20.57% y-o-y

Income tax (MB)
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สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
 ในปี 2562 บรษิทัฯ มสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการ
ร่วมค้า จ านวน 206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจ านวน 42 ล้านบาทส่วน
หนึ่งเน่ืองจากไดร้บัสว่นแบ่งก าไรจากกจิการร่วมคา้ในต่างประเทศเพิม่ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
ตน้ทุนทางการเงนิ 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 2,687 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 294 ลา้นบาทส่วนหนึ่งเนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายของ
เงนิกูย้มืส าหรบัการใหบ้รกิารก่อสรา้งในโครงการต่างๆ เพิม่ขึน้ 
 
 
 
ภาษเีงนิได ้
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีภาษีเงนิได้ จ านวน 540 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนเป็นจ านวน 140 ล้านบาทส่วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงนิได้ของบรษิัทย่อยใน
ต่างประเทศลดลง 
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ในปี 2562 การแบ่งปันขาดทุนส าหรบัปี ส่วน
ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 37 ลา้นบาท 
ขาดทุนเพิม่ขึน้ 112.22% y-o-y

Loss for the year 

attributable to shareholders 

of the Company  (MB)

306
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-100
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การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 ในปี 2562 บรษิัทฯ มกีารแบ่งปันขาดทุนส าหรบัปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือ
หุ้นของบรษิัท จ านวน 37 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 343 
ลา้นบาท 
 
 
 

 
3. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรพัยสิ์น 
 
สนิทรพัยร์วม 103,790 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 
2562 เพิม่ขึน้ 5.89%  y-o-y 

Total assets (MB)
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สนิทรพัยร์วม 
 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 103,790 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2561 เป็นจ านวน 5,775 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 
5.89 เน่ืองจาก ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยห์มุนเวยีน จ านวน 53,391 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2561 เป็นจ านวน 1,491 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ย
ละ 2.87 ทัง้นี้มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของ ลกูหนี้การคา้ และลกูหนี้ประกนั
ผลงาน นอกจากนี้ ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน จ านวน 
50,399 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2561 เป็นจ านวน 4,284 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้
คดิเป็นรอ้ยละ 9.29 สว่นใหญ่เนื่องจากการซือ้เครื่องจกัรเพื่อใชใ้นการด าเนินการ
ของบรษิทัฯ  

1) คุณภาพของลกูหนี้ การวเิคราะหอ์ายุของลกูหนี้ การตัง้ส ารองและความเพยีงพอของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
ลกูหนี้การคา้-กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 16,632 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ไดต้ัง้

ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 954 ลา้นบาท คดิเป็นลกูหนี้การคา้-กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนัเป็นจ านวนสทุธ ิ 15,678 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้สทุธจิากสิน้ปี 2561 เป็นจ านวน 5,165 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 49.14 สว่นหนึ่งเนื่องจากการเพิม่ขึน้ของ
ลกูหนี้การคา้โครงการใหญ่ซึง่เป็นงานของภาครฐั อาทเิช่น โครงการก่อสรา้สนามบนิสวุรรณภูมอิาคารเทยีบเครื่องบนิรองหลงัที ่
1 (ชัน้ B2 ชัน้ B1 และชัน้ G) ลานจอดอากาศยานและสว่นต่อเชื่อมอโุมงคด์า้นทศิใต ้ โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อ
ขยาย สญัญา 1: งานโยธาเสน้ทางใตด้นิ ชว่งหวัล าโพง-สนามไชย โครงการระบบรถไฟชานเมอืง (สายสแีดง) สญัญา 2: งาน
โยธาช่วงบางซื่อ-รงัสติ และโครงการท่าเทยีบเรอืและสถานีรบั-จา่ยก๊าซธรรมชาตเิหลวหนองแฟบ เป็นตน้  

ส าหรบัลกูหนี้การคา้ทีม่อีายุลกูหนี้มากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 2,706 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 1,525 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 129.24 สว่นใหญ่เน่ืองจากบรษิทัฯ ยงัไม่ไดร้บัช าระเงนิค่าก่อสรา้งบางสว่น
จ านวนรวม 825 ลา้นบาท ทีถู่กผูว้่าจา้งซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิส าหรบัโครงการก่อสรา้งแห่งหนึ่งหกัไว ้จากการทีบ่รษิทัฯ สง่มอบ
งานบางสว่นไม่เป็นไปตามแผนงานและขอ้ก าหนดกจิกรรมแลว้เสรจ็ (Milestones Plan)  
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของกจิการ 

อายลุูกหน้ี 2562 2561 2562 2561 
     
น้อยกว่า 3 เดอืน 11,343,143 8,387,542 10,176,781 6,536,377 
3 – 6 เดอืน 1,859,715 438,802 1,712,817 243,969 
6 – 12 เดอืน 723,529 1,459,357 619,615 1,168,619 
มากกวา่ 12 เดอืนขึน้ไป 2,705,646 1,180,290 1,727,334 260,046 
รวม 16,632,033 11,465,991 14,236,547 8,209,011 
หกั : คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (954,365) (953,801) (432,270) (326,274) 
สทุธ ิ 15,677,668 10,512,190 13,804,277 7,882,737 

 
บรษิทัฯ ไดต้ัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในบญัชเีตม็จ านวนของยอดคงคา้งของลกูหนี้รายใหญ่ภาคเอกชนทีค่า้งช าระ

เกนิ 12 เดอืน และรอ้ยละ 50 ของยอดลกูหนี้ภาคเอกชนในสว่นทีค่า้งช าระเกนิ 6 เดอืน ยกเวน้ทีก่ล่าวขา้งล่างนี้ 
• ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิรวม ได้รวมลูกหนี้การค้าของบรษิัทย่อยในต่างประเทศแห่ง
หนึ่ง จ านวน 238 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจ านวน 46 ล้านบาท) ลูกหนี้ดงักล่าวอยู่
ระหว่างการติดตามการเรียกรบัช าระหนี้ตามแผนการช าระหนี้ใหม่ ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้
พจิารณาบนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของลกูหนี้ดงักล่าวเพิม่เตมิจ านวน 11 ลา้นบาท โดยประมาณจาก
การคดิลดกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากการปรบัแผนการช าระหนี้ของลูกหนี้ดงักล่าว
ในระหว่างปี 2562 ทัง้นี้ ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าค่าเผื่อการด้อยค่าที่บนัทึกไว้ในบัญชีนัน้
เพยีงพอและเหมาะสม 

• ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 งบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัทฯ ได้รวมลูกหนี้การค้า
รฐัวสิาหกจิส าหรบัโครงการก่อสรา้งแห่งหนึ่ง ซึง่อยู่ระหว่างขัน้ตอนการเจรจากบัผูว้่าจา้งเพื่อขอขยาย
ระยะเวลาแล้วเสรจ็จากที่ก าหนดไว้ในสญัญาเริม่แรกที่ท าไว้กบัผู้ว่าจา้ง ทัง้นี้ บรษิัทฯ ยงัไม่ได้รบั
ช าระเงนิค่างานก่อสรา้งบางส่วนจ านวนรวม 825 ลา้นบาท ซึง่ถูกผูว้่าจา้งหกัไวเ้นื่องจากบรษิทัฯ ส่ง
มอบงานบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนงานและขอ้ก าหนดกจิกรรมแลว้เสรจ็ของผู้ว่าจา้ง (Milestones 
Plan) อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดด้ าเนินงานก่อสรา้งในส่วนดงักล่าวและงานส่วนที่เหลอืเสรจ็สิน้แล้ว 
ซึ่งได้รบัการตรวจรบังานจากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างเป็นที่เรยีบร้อยเมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 2562 
ตามหนังสอืรบัรองผลงานแล้วเสรจ็ (Substantial Completion) และได้รบัหนังสอืรบัรองงานที่แล้ว
เสรจ็สมบูรณ์ (Final Acceptance) เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2562 แลว้ บรษิทัฯ จงึไดเ้รยีกเกบ็ค่างาน
ก่อสรา้งส าหรบังานสว่นทีเ่หลอืเพิม่เตมิอกีจ านวนรวม 2,585 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2562 ซึง่ปัจจุบนั
อยู่ระหว่างการเจรจาขอรบัช าระค่าผลงานก่อสรา้งกบัผูว้่าจา้ง  

 เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2562 ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเหน็ชอบใน 2 เรื่องหลกัตามที่บรษิัทฯ ได้ท า
หนงัสอืขอขยายระยะเวลาแลว้เสรจ็ของสญัญาต่อผูว้่าจา้ง และพจิารณาขยายระยะเวลาสิน้สุดสญัญา
ก่อสร้างออกไปถึงวนัที่ 2 สงิหาคม 2562 โดยได้น าเรื่องเขา้ที่ประชุมกรรมการตรวจรบัพสัดุของผู้
ว่าจ้างเมื่อวนัที่ 22 ตุลาคม 2562 และได้เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการกลัน่กรองด้านพสัดุของผู้
ว่าจา้งเมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของผูว้่าจา้งใหพ้จิารณาต่อไป  
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 ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุของผูว้่าจา้ง จะน าเรื่องทีเ่หลอืทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ ไดท้ าหนงัสอืเสนอ
ขอขยายก าหนดเวลาตามแผนงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของสญัญาเพื่อน าไปพิจารณาในคราว
เดยีวกนั แม้ว่าการพจิารณาการอนุมตัิการขยายก าหนดเวลาตามแผนงานและระยะเวลาแล้วเสรจ็
จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาในหลายขัน้ตอน อย่างไรก็ตาม ผู้บรหิารของบรษิัทฯ เชื่อมัน่ว่า 
บรษิทัฯ จะไดร้บัการอนุมตักิารขอขยายระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงานตามสญัญา และจะไดร้บัช าระเงนิ
ค่างานทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้่าจา้งเตม็จ านวน 

• ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิรวมไดร้วมลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระของบรษิทั
ย่อย ในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จ านวน 122 ลา้นบาท และ 63 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบับรกิารทีไ่ด้
ให้กบัลูกค้ารายหนึ่งซึ่งปัจจุบนัได้มีการระงบัโครงการก่อสร้างชัว่คราว เนื่องจากกลุ่มบริษัทของ
ลกูหนี้ประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงนิ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยไดร้่วมเจรจาหารอืกบั
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทลูกหนี้ เพื่อขอรบัช าระหนี้ดังกล่าว และหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทาง
การเงนิจากกลุ่มบรษิัทของลูกหนี้เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการต่อได้จนเสรจ็สิน้ อย่างไรกต็าม 
ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยเชือ่ว่าจะไดร้บัช าระเงนิค่าบรกิารเตม็จ านวน บรษิทัย่อยจงึยงัไมต่ัง้ค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของลกูหนี้ในงบการเงนิ 

• ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทัฯ ไดร้วมลกูหนี้การคา้ในประเทศราย
หนึ่งจ านวน 224 ล้านบาท (มูลค่าสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญจ านวน 112 ล้านบาท) ซึ่งอยู่
ระหว่างการเจรจาเรียกร้องสิทธิเพื่อขอรับช าระเงินค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง และอยู่ระหว่าง
กระบวนการตดัสนิโดยอนุญาโตตุลาการ อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิถงึโอกาสที่
จะไดร้บัช าระเงนิค่างานดงักล่าว และเชื่อว่าจะไดร้บัช าระเตม็จ านวน 

 
ลกูหนี้เงนิประกนัผลงาน ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 3,900 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 715 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิ

เป็นรอ้ยละ 22.45 จากปีก่อน สว่นหนึ่งเนื่องจากลกูหนี้ประกนัผลงานของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพิม่ขึน้   
2) สนิคา้คงเหลอื และการเสือ่มสภาพ   

สนิค้าคงเหลือและงานระหว่างท า ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 4,940 ล้านบาท ลดลง 130 ล้านบาท หรือ
ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 2.57 จากปีก่อน สว่นใหญ่เป็นการลดการส ารองวสัดุก่อสรา้งของโครงการรถไฟทางคู่ต่างๆ  

ต้นทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 451 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 32 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 7.52 จากปีก่อน เพื่อใชใ้นธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัย่อย 

ในปี 2562 บรษิทัมคี่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ จ านวน 74 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 
22.74 จากปีก่อน สว่นใหญ่เป็นสนิคา้อะไหล่บางสว่นไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน 

3) เงนิลงทุน ค่าความนิยม และการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 1,677 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 857 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 104.63 จากปีก่อน เน่ืองจากบรษิทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ไดเ้พิม่ทุนจ านวน 3,531 
ลา้นตากาบงัคลาเทศ (จ านวนเงนิเทยีบเท่า 1,287 ลา้นบาท) ใหก้บับรษิทัและผูร้่วมทุนรายใหม่ และเมื่อมกีารจ่ายช าระค่าหุน้
ครบถ้วนตามสญัญาระหว่างผู้ถอืหุ้นจะท าใหส้ดัส่วนการถือหุ้นของบรษิทัในบรษิัทย่อยต่างประเทศดงักล่าวลดลงจากรอ้ยละ 
99.99 เป็นรอ้ยละ 51.00 และเป็นสาเหตุใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในอ านาจการควบคุมของบรษิทัในบรษิทัย่อย บรษิทัจงึเปลีย่น
วธิกีารบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวจากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทัร่วม 
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นอกจากนี้ บรษิัทไดล้งทุนเพิม่ในบรษิัทย่อยในต่างประเทศ 3 แห่งโดยการแปลงหนี้เป็นทุนจ านวน 2,313 ล้าน
บาท ซึง่บรษิทัไดบ้นัทกึค่าเผื่อการดว้ยค่าของเงนิลงทุนดงักล่าวแลว้จ านวน 1,971 ลา้นบาท รวมถงึไดจ้่ายช าระค่าหุน้เพิม่ทุน
ของบรษิทัย่อยในประเทศ 5 แห่ง จ านวน 5,629 ล้านบาท โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อน าเงนิดงักล่าวไปจ่ายช าระหนี้ให้แก่บรษิัท 
และไดพ้จิารณาบนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าวจ านวนรวม 478 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดเงนิลงทุน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 2.3 และขอ้ 15 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 952 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 42 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็น
รอ้ยละ 4.65 จากปีก่อน เน่ืองจากการลงทุนในบรษิัทแห่งหนึ่งโดยมรีายละเอยีดเงนิลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ขอ้ 16 

ค่าความนิยม ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 855 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท หรอืลดลงคดิเป็นร้อยละ 0.98 
จากปีก่อน โดยเป็นการปรบัปรุงการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ จากการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม
โดยใชอ้ตัราคดิลดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี บรษิทัฯ ยงัคงไม่ตอ้งรบัรูค้่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในงบการเงนิรวม โดยมี
รายละเอยีดค่าความนิยมตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 24 

4) สว่นประกอบส าคญัของทรพัยส์นิอื่นและสาเหตุของการเปลีย่นแปลง 
เงนิฝากประจ าระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 1,063 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 614 ลา้นบาท 

หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 136.75 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของเงนิฝากระยะสัน้ของบรษิัทย่อยและกจิการร่วมค้าใน
ต่างประเทศ 

เงนิฝากธนาคารทีต่ิดภาระค ้าประกนั ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 245 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 82 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 50.36 จากปีก่อน เน่ืองจากส านักงานโครงการแห่งหนึ่งในประเทศอนิเดยี ไดน้ าเงนิฝากธนาคารจ านวน 
238 ล้านบาท ไปวางเป็นหลกัประกนักบัธนาคารแห่งหนึ่ง ส าหรบัการออกหนังสอืค ้าประกนัเพื่อน าไปเป็นหลกัประกนัการ
ปฏบิตัติามสญัญากบัผูว้่าจา้ง โดยวระยะเวลาการค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาจะขยายไปจนกว่าจะมคี าสัง่ศาลตดัสนิ  

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้และเงนิทดรองแก่บรษิทัย่อยและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 420 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 149 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 54.99 จากปีก่อน เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นสถานะเงนิลงทุนใน
บรษิัท First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.จากบรษิัทย่อยเป็นบรษิัทร่วม มผีลให้รายการสนิทรพัย์และหนี้สนิของ
บรษิทัย่อยเดมิไดถู้กตดัออกจากงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจการควบคุม  

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวสัดุก่อสร้างและผู้รบัเหมา ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 592 ล้านบาท ลดลง 183 ล้าน
บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.57 จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเนื่องจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวตัถุดิบของโครงการในสาขา
ต่างประเทศลดลง รวมถงึเงนิจ่างล่วงหน้าผูร้บัเหมาส าหรบัโครงการต่างๆ ในประเทศลดลง 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 528 ลา้นบาท ลดลง 97 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ย
ละ 15.53 จากปีก่อน สว่นหนึ่งเป็นการเปลีย่นประเภทบญัชจีากสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นเป็นลกูหนี้การคา้  

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจกัร ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 183 ลา้นบาท ลดลง 440 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิ
เป็นรอ้ยละ 70.58 จากปีก่อน เน่ืองจากการจ่ายเงนิล่วงหน้าค่าเครื่องจกัรส าหรบัโครงการก่อสรา้งในต่างประเทศลดลง  

ค่าใชจ้่ายสมัปทานรอตดับญัชแีละตน้ทุนโครงการระหว่างพฒันา ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 2,109 ลา้นบาท 
ลดลง 2,485 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 54.10 จากปีก่อน เนื่องจากบรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นสถานะเงนิลงทุนในบรษิทั First 
Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.จากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทัร่วม มผีลใหร้ายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัย่อยเดมิ
ไดถู้กตดัออกจากงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจการควบคุม  
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สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 184 ลา้นบาท ลดลง 73 ลา้นบาท หรอืลดลง
คดิเป็นรอ้ยละ 28.49 จากปีก่อน เน่ืองจากการตดับญัชทีางภาษีซึง่เกดิจากค่าเผื่อนี้สงสยัจะสญู ค่าเสือ่ราคาของสนิทรพัย ์และ
จากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเป็นตน้ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 34 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 762 ลา้นบาท ลดลง 151 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็น
รอ้ยละ 16.55 จากปีก่อน โดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงจากการตดัจ าหน่ายค่าใชจ้ าหน่ายสนิทรพัยล่์วงหน้า  
 
4. สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน 

1) แหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุน และความเพยีงพอของสภาพคลอ่ง  
ตำรำงสรปุงบกระแสเงินสด (หน่วย : พนับาท) 

กจิกรรม ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 5,047,210 1,865,451 1,259,520 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (3,714,206) (5,968,786) (2,787,135) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (2,705,425) 4,024,727 2,438,128 
สว่นปรบัปรุงจากการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ (14,665) 22,348 (64,890) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 3,377,793 3,434,053 2,588,430 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 1,990,707 3,377,793 3,434,053 

ดงัแสดงในตารางขา้งตน้ ในปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน จ านวน 5,047 ลา้นบาท 
จากการเพิม่ขึน้ก าไรจากการด าเนินงาน การลดลงของสนิทรพัย์จากการด าเนินงาน อาทเิช่น รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระและเงนิ
จ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวสัดุก่อสร้างและผู้รบัเหมา รวมถึงการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิจากการด าเนินงาน อาทเิช่น เจ้าหนี้การค้าและ
เจา้หนี้อื่น และเงนิรบัล่วงหน้าสว่นทีเ่กนิงานระหว่างท า  

ในปี 2562 บรษิทัฯ ใชเ้งนิสดสุทธไิปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 3,714 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นการซือ้สนิทรพัย ์
เพื่อโครงการก่อสรา้งและตน้ทุนโครงการระหว่างพฒันา  

โดยเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิส่วนใหญ่เป็นการจ่ายคนืกูย้มืระยะยาวเพื่อโครงการก่อสรา้ง (Project 
Finance)  

บรษิัทฯ มอีตัราส่วนสนิทรพัย์หมุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2562 และ สิน้ปี 2561 เท่ากบั 0.92 เท่า 
และ 1.07 เท่า ตามล าดบั และมอีตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่องหมุนเรว็ต่อหนี้สนิหมุนเวยีน ณ สิน้ ปี 2562 และ สิน้ปี 2561 
เท่ากบั 0.36 เท่า และ 0.33 เท่า ตามล าดบัทัง้นี้สว่นหนึ่งเน่ืองจากในปี 2563 บรษิทัฯ มหีุน้กูส้่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่ง
ปี 3,798 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,298 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 153.23 จากปีก่อน ซึง่บรษิทัฯ มแีผนจะออกหุน้กูชุ้ดใหม่
เผื่อไถ่ถอนหุน้กูท้ีค่รบก าหนดช าระดงักล่าวต่อไป  

2) รายจ่ายลงทุน แหล่งเงนิทุน ความสามารถในการช าระหนี้และความสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิ  
2.1) รายจ่ายลงทุน 
บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิต่างๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง และส่วนที่

เหลือเป็นธุรกิจอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง เช่น ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิพลงังาน ธุรกจิเหมอืงแร่ ธุรกจิท่าเรอื หรอืธุรกจิโลจสิตคิเป็นตน้ 
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2.2) แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 
1) เงนิหมุนเวยีนทัว่ไป 
2) เงนิกูเ้ฉพาะโครงการจากธนาคารในประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยปกตบิรษิทัฯ จะใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อใชห้มุนเวยีนในโครงการต่างๆ และในการด าเนินงานทัว่ไปของบรษิทั

ฯ รวมทัง้ให้เงินล่วงหน้าแก่กิจการร่วมค้าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ การกู้เงินระยะสัน้ของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นที่
ส านกังานใหญ่และทีส่าขาต่างประเทศ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ มยีอดเงนิเบกิเกนิบญัช ี
และเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิต่างๆ เท่ากบั 7,336 ลา้นบาท และ 7,754 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่งบการเงนิเฉพาะของ
บรษิัทฯ มยีอดเงนิดงักล่าวเท่ากบั 4,127 ล้านบาท และ 4,467 ลา้นบาท ตามล าดบั เงนิกู้ดงักล่าวปกติจะมกีารช าระคนืตาม
ความคบืหน้าของโครงการ และจะช าระเสรจ็สิน้เมื่อไดด้ าเนินโครงการเสรจ็สิน้แลว้ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มเีจา้หนี้ตามสญัญาทรสัตร์ซีที ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตาม
งบการเงนิรวม เป็นจ านวน 1,761 ลา้นบาท และ 1,530 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อการน าเขา้เครื่องจกัรส าหรบัโครงการก่อสรา้ง 

 เงนิกูย้มืระยะยาว 
เงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 
1) เงนิกูร้ะยะยาวเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศเพื่อลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ เพื่อสนับสนุนเฉพาะโครงการ และ

เพื่อเป็นเงนิหมุนเวยีนทัว่ไป 
2) เงนิกู้ระยะยาวเป็นเงนิบาทเพื่อลงทุนในกจิการต่างๆ เพื่อการซื้อเครื่องจกัรในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุน

เฉพาะโครงการ และเพื่อเป็นเงนิหมุนเวยีนทัว่ไป 
เงินกู้ยืมระยะยาวนี้  บริษัทฯ น ามาใช้เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ต้องการใช้ระยะเวลา

ด าเนินการในระยะยาว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มยีอดเงนิกู้ยมืระยะยาว และหุ้นกู ้
เท่ากบั 37,414 ลา้นบาท และ 35,865 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 ทุนเรอืนหุน้ 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน จ านวน 6,338 ลา้นบาท โดยเป็นทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็

มลูค่าแลว้ จ านวน 5,280 ลา้นบาท  
3) การปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืทีส่ าคญั  

บรษิัทฯ จะต้องด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ และธนาคารบางแห่ง ใน
อตัราสว่นไม่เกนิกว่า 3.0 เท่า ตามงบการเงนิรวม ณ วนัสิน้งวดบญัชขีองไตรมาสทีส่อง และ ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองแต่ละ
ปี ตามงบการเงนิรวม โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อื
หุน้ ตามงบการเงนิรวม ส าหรบัหุน้กู ้เท่ากบั 2.53 เท่า และ 2.58 เท่า ตามล าดบั และส าหรบัธนาคารบางแห่ง เท่ากบั 2.83 เท่า 
และ 2.58 เท่า ตามล าดบั 
 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้กู ้ครัง้ที ่1/2562 เพื่อพจิารณาเรื่องดงัต่อไปนี้  

- พจิารณาผ่อนผนัการด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามทีก่ าหนดในขอ้ก าหนดสทิธใินการออกหุน้กู ้โดย
ใหม้ผีลตัง้แต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชปีี 2562 จนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชปีี 2563 ทัง้นี้ บรษิทัไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหุน้กูท้ ัง้ 5 ชุด แลว้ 
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- พิจารณาแก้ไขค านิยามของค าว่า “หนี้สิน” และ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ตามข้อก าหนดสทิธิ ซึ่งใช้ในการค านวณ
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ บรษิัทไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหุน้กู ้1 ชุด แลว้ และผูถ้อืหุน้กูอ้กี 4 ชุดไม่ค รบ
องคป์ระชุม จงึจะจดัใหม้กีารประชุมเพื่อพจิารณาอกีครัง้ในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2562 ซึง่บรษิทัไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้กู้
ทัง้ 4 ชุดทีเ่หลอื ใหใ้ชค้ านิยามใหม่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 ขอ้มลูปัจจยัทีม่ผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้และการปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มื มรีายละเอยีดในหวัขอ้ ปัจจยั
ความเสีย่ง ขอ้ 3 และ 4 
 
5. ภำระผกูพนัด้ำนหน้ีสินและกำรบริหำรจดักำรภำระนอกงบดลุ 

การค ้าประกนั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั บรษิทัย่อยและกจิการร่วมคา้มหีนงัสอืค ้าประกนัที่

ออกโดยสถาบนัการเงนิในนามบรษิทั บรษิทัย่อยและกจิการร่วมคา้เฉพาะสว่นของบรษิทั เหลอือยู่เป็นจ านวนประมาณ 68,453 
ลา้นบาท 65,588 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิ  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีหนังสือค ้าประกนัที่บริษัทออกให้กบัสถาบัน
การเงนิและผูร้่วมคา้จ านวนประมาณ 3,503 ลา้นบาท และ 6,490 ลา้นบาท ตามล าดบั และ เพื่อค ้าประกนัวงเงนิกูย้มืทีส่ถาบนั
การเงนิและผูร้่วมคา้มกีบับรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกจิการร่วมคา้ โดยบรษิทัไดอ้อกหนงัสอืค ้าประกนัตาม
สว่นทีบ่รษิทัถอือยู่ (ยกเวน้ บรษิทั อติลัไทย เทรวี ่จ ากดั บรษิทั อติลัไทยมารนี จ ากดั บรษิทั อาควาไทย จ ากดั บรษิทั สรธีร 
จ ากดั บรษิัท เอเซี่ยนสติล โปรดกัส ์จ ากดั ITD Bangladesh Co., Ltd. และ ITD Cementation India Limited ซึ่งบรษิัทออก
หนังสอืค ้าประกนัเตม็วงเงนิ) การค ้าประกนัดงักล่าว มคีวามจ าเป็นต่อการด าเนินงานก่อสรา้งโดยปกตขิองบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 
และกจิการร่วมคา้ 

 
6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

การระบาดของโรคติดเชื่อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง ปัญหาห่วงโซ่
อุปทาน แนวโน้มการปรบัอตัราดอกเบีย้ การเปลีย่นแปลงมาตราฐานบญัช ีและค่าแรงรวมถงึการเปลีย่นแปลงกฎหมายแรงงาน 
อาจมผีลกดดนัต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมรบัเหมาก่อสรา้ง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ เชื่อว่ารฐับาลมนีโยบายการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมทีจ่ะก่อใหเ้กดิงานก่อสรา้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิและการลงทุน ซึง่จะสง่ผลดต่ีอภาค
ธุรกจิก่อสรา้งในอนาคต 
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15. ความคืบหน้าในการเรียกช าระคืนลกูหน้ีการค้า รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระและเงินให้กู้ยืม  
ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายการ/บริษทั จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 
(ล้านบาท) ท่ีมาของรายการ การด าเนินการเพ่ือให้ได้รบั

ช าระคืน 

1. ลูกหน้ีการคา้ และรายไดท้ีย่งั
ไมเ่รยีกช าระซึง่ไมใ่ช่บุคคลที่
เกีย่วโยงกนั /บรษิทัยอ่ยใน
ต่างประเทศ: ITD 
Cementation India Limited 

 

573.28 ในไตรมาส                
4/2560 ไดบ้นัทกึ
หน้ีสญูส าหรบั

ลูกหน้ีการคา้และ
รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีก
ช าระทัง้จ านวน 

โครงการก่อสรา้งเขื่อนทดน ้า        
งานเสาเขม็ ก าแพงดนิ ประเทศ
อนิเดยี ลูกหน้ีเป็นสทิธเิรยีกเกบ็
เงนิจากการเปลีย่นแปลงเน้ืองาน
ตามเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนด
ในสญัญา ซึง่รบัรูเ้ป็นรายไดปี้ 
2551 

 

การเรยีกรอ้งสทิธเิพื่อเรยีกเก็บ
เงนิถือเป็นปกติธุรกิจซึ่งบรษิทั
ย่อยได้ด าเนินการฟ้องศาลปี 
2551 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น โ ด ย
อนุญาโตตุลาการ                        

2. ลูกหน้ีการคา้บรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั - PAM SAKOA 
COAL SA (PAMS)/ (บรษิทั
ยอ่ยต่างประเทศ: ITD 
Madagascar)  
 
 
 
 
 

54.48 
(ลดลงจาก 
ณ วนัที ่30 
กนัยายน 

2562 
จ านวน 0.79
ลบ.เน่ืองจาก

อตัรา
แลกเปลีย่น) 
 

54.48 
ในไตรมาส3/2561 
บนัทกึคา่เผื่อหน้ี
สงสยัจะสญูทัง้

จ านวน 
 

 
 
 

 

ให้ค าปรึกษาทางเทคนิค และ
วศิวกรรมเกี่ยวกบั Infrastructures 
ทีเ่หมอืงถ่านหนิ SAKOA ประเทศ
มาดากัสการ์ระหว่างปี  2553 -
2561  
 

 
 
 

บรษิทัฯอยู่ระหว่างติดตามทวง
ถามเพื่อใหช้ าระคนืเมื่อลูกหน้ีมี
การปรบัแผนธุรกิจในอนาคต 
(ปัจจัยการช าระคืนขึ้นอยู่กับ
ราคาถ่านหนิในตลาดโลก)  
 
 
 
 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ แก่บรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั - PAM SAKOA 
COAL SA (PAMS)/ (บรษิทั
ยอ่ยต่างประเทศ: ITD 
Madagascar) 
 

13.85  
(ลดลงจาก 
ณ วนัที ่30 
กนัยายน 

2562 
จ านวน 0.74
ลบ.เน่ืองจาก

อตัรา
แลกเปลีย่น) 
 

13.85 
ในไตรมาส 3/2561 
บนัทกึคา่เผื่อหน้ี
สงสยัจะสญูทัง้

จ านวน 
 

ปี 2556 ITD Madagascar ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ ITD ได้น า เข้า
เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ใน
นามเจ้าของโครงการ (PAMS) 
เพื่ อ ให้ ได้ สิท ธิป ระโยช น์ ก าร
ยกเวน้ดา้นภาษ ี 
 

เมื่อทางราชการไดอ้อกหนงัสอื
อนุมตั ิBOI ใหก้บั PAMS แลว้ 
PAMS จะไดร้บัคนืภาษทีีช่ าระ
ไปแลว้ และจะน าเงนิภาษทีี่
ไดร้บัคนืมาช าระเงนิกูใ้หก้บั 
ITD Madagascar 
 

 
 
 
 



 

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์                                                 แบบแสดงรายการประจ าปี 2562 

 

____________________________________________________________________________ 

สว่นที ่3 : ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน หน้าที ่149 

 

  

 

รายการ/บริษทั จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 
(ล้านบาท) ท่ีมาของรายการ การด าเนินการเพ่ือให้ได้รบั

ช าระคืน 
           ความสมัพนัธ ์                                     
- กรรมการบรษิทัฯ            
(นายเปรมชยั กรรณสตู และ
นางนิจพร จรณะจติต)์ ถอืหุน้
รวมกนั รอ้ยละ 89.73 ของทุน
จดทะเบยีนของบรษิทั PAM 
SAKOA COAL SA. (PAMS) 
โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่น
บรษิทั เหมอืงแรเ่อเซยีไทย 
จ ากดั                                             
- กรรมการบรษิทัฯ (นายปีต ิ
กรรณสตู) เป็นกรรมการใน
บรษิทั PAM SAKOA COAL 
SA (PAMS) 
 
ลูกหน้ีการคา้บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กนั – PAN African mining 
Corp./ (บรษิทั) 

ความสมัพนัธ ์                                  
- กรรมการบรษิทัฯ                              
(นายเปรมชยั กรรณสตู                    
และนางนิจพร จรณะจติต์) 
ถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 90 ของ
ทุนจดทะเบยีนบรษิทั PAN 
AFRICAN MINING CORP 
โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่น
บรษิทั เหมอืงแรเ่อเซยีไทย 
จ ากดั  

- กรรมการบรษิทัฯ                      
(นายเปรมชยั กรรณสตู                    
นางนิจพร จรณะจติต์                            
และนายปีต ิกรรณสตู)                     
เป็นกรรมการใน บรษิทั PAN 
AFRICAN MINING CORP. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103.57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
103.57 

ในไตรมาส
3/2561 บนัทกึ
คา่เผื่อหน้ีสงสยั
จะสญูทัง้จ านวน 

 

ดงันัน้ ITD Madagascar จงึให้เงินกู้
กั บ  PAMS โด ย มี ส ัญ ญ า เงิน กู้
ระหว่างกัน  เพื่ อให้  PAMS น าไป
ช าระคา่ภาษ ีและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ   
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ให้บ ริก ารที่ ป รึกษ าด้ านบ ริห าร
โครงการเหมืองถ่านหิน SAKOA                 
ที่ประเทศมาดากัสการ์ ระหว่างปี 
2553-2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรษิทัฯอยู่ระหว่างติดตามทวง
ถามเพื่อใหช้ าระคนืเมื่อลูกหน้ีมี
การปรบัแผนธุรกิจ ในอนาคต 
(ปัจจัยการช าระคืนขึ้นอยู่กับ
ราคาถ่านหนิในตลาดโลก) 
 

     



 

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์                                                 แบบแสดงรายการประจ าปี 2562 

 

____________________________________________________________________________ 

สว่นที ่3 : ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน หน้าที ่150 

 

  

 

รายการ/บริษทั จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 
(ล้านบาท) ท่ีมาของรายการ การด าเนินการเพ่ือให้ได้รบั

ช าระคืน 
3. รายละเอียด ค่าเผื่อฯ ลูกหน้ี
การค้าบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน 
จ านวน 356.67 ล้านบาท ซึ่งไม่
มีการด าเนินการฟ้องร้องคดีมี
รายละเอยีดดงัน้ี  
 
3.1 บรษิทัร่วม-บรษิทั MCRP. 
Construction/ บรษิทั (ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 24) 

 
 
 
 
 
 

369.89 

 
 
 
 
 
 

369.89 

 
 
 
 
 
 
ขายเครื่องจกัรใหบ้รษิทั MCRP เพื่อ
น าไปใช้งานก่อสร้างโครงการถม
ทะเล ที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี 2556 
(โครงการถูกยกเลกิ) 

 
 
 
 
 
 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งทยอยขาย
ทรพัยส์นิเพื่อน ามาช าระหน้ี
บางสว่น  
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562    
มยีอดลูกหน้ีการคา้ จ านวน 
528.24 ล้านบาท 
 
ในไตรมาสที ่4/2562               
บรษิทัไดร้บัการช าระเงนิ 
จ านวน 158.35 ลา้นบาท             
(รวมส่วนต่างจากอตัรา
แลกเปลีย่น) 

3.2 อ่าวปอแกรนด ์มารน่ีา/
บรษิทั 

ความสมัพนัธ ์                                  
- กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรม-
ชยั กรรณสตู) ถอืหุน้ในบรษิทั 
อ่าวปอ แกรนด ์มารน่ีา จ ากดั 
คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 90 ของ
ทุนจดทะเบยีนของ บรษิทั อ่าว
ปอ แกรนด ์มารน่ีา จ ากดั โดย
เป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่น   
บจก. 3 บโีฮลดิง้  

- กรรมการบรษิทัฯ                         
(นายเปรมชยั กรรณสตู)               

เป็นกรรมการในบรษิทั อ่าวปอ 
แกรนด ์มารน่ีา จ ากดั 

62.53 
 
 
 
 
 
 

 

38.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใหบ้รกิารก่อสรา้งท่าเรอืส าราญและ 
Yacht Club ทีอ่่าวปอ จ. ภูเกต็               
งานเสรจ็ปี 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั อ่าวปอ แกรนด์ มารน่ีา 
จ ากัด มีการท าแผนการช าระ
หน้ี และได้มีการทยอยช าระ
เงนิตามความสามารถ บรษิทัฯ
จึงได้ตัง้ค่าเผื่อไว้บางส่วน ณ 
วนัที ่30 กนัยายน 2562 มยีอด
ลูกหน้ีการค้า จ านวน 67.71 
ลา้นบาท  
 
ไตรมาส 4/2562 บรษิทัฯได้รบั
ช าระเงนิจ านวน 5.18 ลา้นบาท 
 

 
 



 

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์                                                 แบบแสดงรายการประจ าปี 2562 

 

____________________________________________________________________________ 

สว่นที ่3 : ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน หน้าที ่151 

 

  

 

รายการ/บริษทั จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 
(ล้านบาท) ท่ีมาของรายการ การด าเนินการเพ่ือให้ได้รบั

ช าระคืน 
4. เงนิใหกู้ย้มืแก่ Sino Lao 
Aluminum Corporation 
Limited/ บรษิทัฯ (ถอืหุน้                  
รอ้ยละ 34) 

205.40 
(ลดลงจาก  
ณ วนัที ่30 
กนัยายน 

2562 จ านวน 
3.7 ลบ.
เนื่องจาก
อตัรา

แลกเปลีย่น) 

- ประกอบธุรกิจเหมืองบ๊อกไซด์ใน
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาวผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ITD 34%  
Lao Service Incorporation Sole 
Co., Ltd 33%  (ล า ว ) Reignwood 
International Investment (Group) 
Co., Ltd. 33% (จนี)  

 

ไม่ไดใ้หกู้้ตามสดัส่วนเน่ืองจาก 
Reignwood  มขี้อตกลงจะขาย
หุ้นให้ ITD  ส่วน Lao Service 
Incorporation มีข้อตกลงที่ ผู้
ถือหุ้นหลักจะต้องจัดหาเงิน
เพื่อด าเนินโครงการโดยตรง ณ 
วัน ที่  30  กัน ย ายน  2562 มี
ยอดเงินให้กู้ยืมจ านวน 209.1 
ล้านบาท ในไตรมาส 4/2562 
บริษัทฯไม่ได้ ให้ กู้ เพิ่ม  โดย
โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ
และยงัไมถ่งึก าหนดรบัช าระหน้ี
คนื 

5. เหมอืงแรเ่อเชยีไทย/บรษิทั
ยอ่ยในประเทศ :บรษิทั เอเชยี 
แปซฟิิค โปแตช คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั 
ความสมัพนัธ ์                                   
- กรรมการบรษิทัฯ                           
(นายเปรมชยั กรรณสตู และ
นางนิจพร จรณะจติต)์ ถอืหุน้
ทางออ้มผา่น บจก.พลงังาน
สากล และ บจก. สระบุรถี่าน
หนิรวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 90%  

11.97 
 

- 
(ไตรมาส 

2/2561 บรษิทั
ยอ่ยไดบ้นัทกึตดั

หน้ีสญู) 
 

ให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคนิคและ
วศิวกรรมด้านธรณีวทิยา ระหว่างปี 
2551-2554 โครงการเหมอืงถ่านหิน 
SAKOA ประเทศมาดากสัการ ์
 
 

บรษิทัฯอยู่ระหว่างติดตามทวง
ถามเพื่อให้ช าระคนื เมื่อลูกหน้ี
มกีารปรบัแผนธรุกจิในอนาคต  
 
 
 
 

 
 


