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16.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  

กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดห้ลกัมาจากธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ซึง่ดาํเนินการโดยบรษิทัฯ CCSP และ THE และไดต้่อยอด

ไปอกี 2 ธุรกจิ ไดแ้ก่ (1) ธุรกจิจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง ซึง่เป็นการจาํหน่ายชิน้ส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รปู (Segment) ซึง่ดาํเนินการ

โดย  CCSP  และการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งต่าง ๆ ซึ่งดําเนินการโดยบรษิทัฯ CCSP และ THE และ (2) ธุรกจิใหเ้ช่า ซึ่งโดย

หลกัจะเป็นการใหเ้ช่าอาคารสาํนักงานจาํนวน 1 แห่ง และเช่าเครื่องจกัรและอุปกรณ์ก่อสรา้งทีย่งัไม่ไดใ้ชง้าน ซึ่งดําเนินการ

โดยบรษิทัฯ CCSP และ THE 

กลุ่มบริษัทฯ รบัรู้รายได้จากการรบัเหมาก่อสร้างตามอตัราส่วนของงานก่อสร้างที่ทําเสร็จ ซึ่งคํานวณโดยการ

เปรยีบเทยีบตน้ทุนงานก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้แล้วจนถงึวนัสิน้งวดกบัตน้ทุนงานก่อสรา้งทัง้หมดทีค่าดว่าจะใชใ้นการก่อสรา้งตาม

สญัญา สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งเท่ากบั 3,292.69 ลา้นบาท 2,950.23 ลา้นบาท 3,752.31 ลา้นบาท 

889.84 ล้านบาท และ 1,110.99 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ลดลงในปี 2562 

มสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิัทฯ ได้ส่งมอบงานขนาดใหญ่ในปี 2561 เช่น โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดบัหา้แยกน้ํา

กระจาย และโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่มคีวามคบืหน้าอย่างมนัียสาํคญั เช่น โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงสายบาง

ปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา ตอน 29, 30 และ 31 และโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา และในช่วงปี 2562 เป็นช่วงเริม่ตน้

การก่อสรา้งโครงการใหม่ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร โครงการรถไฟความเรว็สงูไทย-จนี ช่วงสคีิว้-

กุดจกิ และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 ซึ่งการรบัรูร้ายไดโ้ครงการก่อสรา้งในช่วงแรกจะน้อย เน่ืองจากความคบืหน้า

ของงานจะน้อยกว่าช่วงอื่น ๆ อย่างไรกด็ ีรายได้จากการรบัเหมาก่อสร้างในปี 2563 เพิม่ขึ้นจากปี 2562 โดยหลกัมาจาก

ความคบืหน้าอย่างมนัียสําคญัของงานโครงการก่อสร้างที่กลุ่มบรษิทัฯ ได้เริม่ดําเนินการในช่วงต้นปี 2562 เช่น โครงการ

รถไฟความเรว็สงูไทย-จนี ช่วงสคีิว้-กุดจกิ โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  

โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 โครงการพัฒนาคูน้ําริมถนนวิภาวดีรังสิต และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 

นอกจากน้ี รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัในปีก่อน

หน้าโดยหลกัมาจากความคบืหน้าของโครงการงานทาง เช่น โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบ

นอกกรุงเทพมหานคร และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 1 

และตอน 2 และโครงการงานท่าอากาศยาน ไดแ้ก่ โครงการท่าอากาศยานจงัหวดัระนอง และโครงการท่าอากาศยานจงัหวดั

ตรงั 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มกํีาไรขัน้ตน้จากการรบัเหมาก่อสรา้งเท่ากบั 646.79 ลา้นบาท 430.62 ลา้นบาท 348.05 ลา้น

บาท 83.01 ลา้นบาท และ 144.60 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นจากการรบัเหมาก่อสรา้งเท่ากบัรอ้ยละ 

19.64 รอ้ยละ 14.60 รอ้ยละ 9.28 รอ้ยละ 9.33 และรอ้ยละ 13.02 ตามลําดบั โดยอตัรากําไรขัน้ตน้ในปี 2562 ลดลงมสีาเหตุ

หลกัมากจากที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ทยอยส่งมอบงานสําหรบัโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-

นครราชสมีา ตอน 29, 30 และ 31 ในช่วงระหว่างปี 2562 ซึง่เป็นโครงการก่อสรา้งทีบ่รษิทัฯ บรหิารจดัการตน้ทนุค่าก่อสรา้ง

ไดด้จีากการประหยดัต่อขนาด เน่ืองจาก เป็นโครงการในพืน้ทีต่่อเน่ืองกนั จงึทาํใหม้กํีาไรขัน้ตน้ทีส่งู และกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ริม่

งานก่อสรา้งโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ซึง่มกํีาไรขัน้ตน้ทีน้่อยกว่าโครงการอืน่ ๆ ช่วงปลายปี 2562 และอตัรากําไร

ขัน้ตน้ในปี 2563 ลดลง ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจากความคบืหน้าอย่างมนัียสาํคญัของงานโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ ซึง่มอีตัรา

กําไรขัน้ตน้ทีน้่อยลง อย่างไรกด็ ีอตัรากําไรขัน้ตน้จากการรบัเหมาก่อสรา้งสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 

16. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัในปีก่อนหน้าโดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งจากงานทางและ

งานท่าอากาศยาน ซึง่เป็นงานทีม่อีตัรากําไรขัน้ตน้ทีม่ากกว่างานรถไฟ  

กลุ่มบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งเมื่อไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นัียสาํคญัของความ

เป็นเจา้ของสนิคา้ใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ ซึง่จะบนัทกึตามรายไดท้ีห่กัส่วนลดแลว้ สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 

และ 2563 และสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้จากการจําหน่ายวสัดุ

ก่อสรา้งเท่ากบั 668.80 ล้านบาท 174.38 ล้านบาท 327.67 ล้านบาท 84.41 ล้านบาท และ 67.40 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

รายไดจ้ากการจําหน่ายวสัดุก่อสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ลดลงในปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดส่้งมอบชิ้นส่วน

คอนกรตีสําเรจ็รูปใหก้บัลูกคา้ภายนอกส่วนใหญ่ในปี 2561 และส่งมอบทีเ่หลอืในช่วงต้นปี 2562 อย่างไรกด็ ีรายไดจ้ากการ

จาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง เพิม่ขึน้ในปี 2563 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดป้รบักลยุทธใ์นการเพิม่

การจําหน่ายวสัดุก่อสร้างมากขึน้ ทัง้น้ี การจําหน่ายวสัดุก่อสร้างทัง้หมดเป็นการจําหน่ายใหก้บัผูร้บัเหมาช่วง อย่างไรกด็ ี

รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ลดลงจากงวดเดยีวกนัในปีก่อนหน้า

โดยหลักมาจากแนวโน้มของการปรับตัวขึ้นของราคาวสัดุโภคภัณฑ์ (Commodity) เช่น เหล็ก และคอนกรีต ส่งผลให้

ผู้รบัเหมาช่วงบางส่วนชะลอการสัง่ซื้อลง ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กําลงัการผลติทัง้หมดของโรงงานผลติชิ้นส่วน

คอนกรตีสาํเรจ็รปูใชส้าํหรบัโครงการก่อสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.2 ขอ้ 2.4.1.4 

โรงงานผลติวสัดุก่อสรา้ง) 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

2563 และ 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มกํีาไรขัน้ต้นจากการจําหน่ายวสัดุก่อสร้างเท่ากบั 113.59 ล้านบาท 17.36 ล้านบาท 17.96 

ล้านบาท 3.67 ล้านบาท 3.57 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้จากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งเท่ากบัรอ้ยละ 

16.98 รอ้ยละ 9.96 รอ้ยละ 5.48 รอ้ยละ 4.35 และรอ้ยละ 5.29 ตามลําดบั โดยอตัรากําไรขัน้ตน้จากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง

ในปี 2562 ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2561 และในปี 2563 ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 ซึ่งมสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดส่้ง

มอบชิ้นส่วนคอนกรตีสําเร็จรูปแล้วทัง้จํานวนในช่วงต้นปี 2562 ทําให้รายไดจ้ากการจําหน่ายวสัดุก่อสร้างและกําไรขัน้ต้น

ลดลง ทัง้น้ี อตัรากําไรขัน้ตน้จากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เพิม่ขึน้อย่างไม่

มนัียสําคญั เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นจากการจําหน่ายวสัดุก่อสร้างปกตขิองกลุ่ม

บรษิทัฯ ทีอ่ยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 5.00 

กลุ่มบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดค่้าเช่าออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) รายไดค่้าเช่าอสงัหารมิทรพัย์ตามวธิเีส้นตรงตลอดอายุ

สญัญาเช่า และ (2) ค่าเช่าอื่น ๆ ไดแ้ก่ ค่าเช่าเครื่องจกัร เครื่องมอืและอุปกรณ์ สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

2562 และ 2563 และสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดค่้าเช่าเท่ากบั 17.10 

ล้านบาท 15.70 ล้านบาท 14.73 ล้านบาท 4.00 ล้านบาท และ 3.80 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายไดค้่าเช่าของกลุ่มบรษิทัฯ 

ลดลงเลก็น้อยในปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากการการลดลงของรายไดค่้าเช่าอื่น ๆ และลดลงในปี 2563 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 

มสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดใ้หเ้ช่าเครื่องจกัรลดลง เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารใหเ้ช่าเครื่องจกัรแก่กจิการที่

เกี่ยวขอ้งกนั เช่นเดยีวกนั งวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 รายไดค่้าเช่าลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปีก่อน

หน้า โดยหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดก้ารใหเ้ช่าเครื่องจกัรในงวดดงักล่าว 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มกํีาไรขัน้ต้นจากการใหเ้ช่าเท่ากบั 8.48 ล้านบาท 7.00 ล้านบาท 5.46 ล้านบาท 1.84 ล้าน

บาท และ 1.21 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่าเท่ากบัรอ้ยละ 49.59 รอ้ยละ 44.59 รอ้ยละ 

37.07 ร้อยละ 45.93 และร้อยละ 31.90 ตามลําดบั โดยการค่อย ๆ ลดลงของอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวในปี 2562 และปี 

2563 ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2561 รวมถงึงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ลดลงเมื่อเทยีบกบังวดสามเดอืนสิน้สุด
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วนัที่ 31 มีนาคม 2563 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นค่าเสื่อมราคาจากการปรบัปรุงพื้นที่บางส่วนในอาคารซีอีซีตามรอบ

ระยะเวลาซ่อมบํารุง   

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มกํีาไรสุทธเิท่ากบั 333.24 ล้านบาท 140.65 ล้านบาท 86.89 ล้านบาท 12.01 ล้านบาท และ 

69.15 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 8.31 รอ้ยละ 4.38 รอ้ยละ 2.10 รอ้ยละ 1.23 และรอ้ยละ 

5.83 ตามลําดบั โดยกําไรสุทธแิละอตัรากําไรสุทธ ิในปี 2562 ลดลงมสีาเหตุหลกัมาจาก รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งลดลง

จากโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ได้ส่งมอบงานในปี 2561 และโครงการก่อสรา้งใหม่ไดเ้ริม่ก่อสร้างในช่วงปลายปี 2562 ซึ่ง

การรบัรูร้ายไดโ้ครงการในช่วงแรกจะน้อย อกีทัง้ กําไรขัน้ตน้จากการรบัเหมาก่อสรา้งลดลงเป็นผลมาจาก ในปี 2562 บรษิทั

ฯ ไดเ้ริม่งานก่อสรา้งโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ซึ่งมอีตัรากําไรขัน้ต้นทีน้่อยกว่าโครงการอื่น ๆ นอกจากน้ี กลุ่ม

บรษิทัฯ ได้นํากําลงัการผลติชิ้นส่วนคอนกรตีสําเร็จรูปมาใชส้ําหรบัโครงการของกลุ่มบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ได้ส่งมอบ

สินค้าดงักล่าวให้กับลูกค้าภายนอกทัง้จํานวนในช่วงต้นปี 2562 ทําให้รายได้จากการจําหน่ายวสัดุก่อสร้างลดลงอย่างมี

นัยสําคญั ทัง้น้ี กําไรสุทธแิละอตัรากําไรสุทธสิําหรบัปี 2563 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ลดลงโดยหลกัมาจากการลดลงของอตัรา

กําไรขัน้ต้นจากการรบัเหมาก่อสร้างมูลค่า นอกจากน้ี กําไรสุทธแิละอตัรากําไรสุทธสิําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 

มนีาคม 2564 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปีก่อนหน้าเพิม่ขึน้โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง

และอตัรากําไรขัน้ตน้จากการรบัเหมาก่อสรา้งอย่างมนัียสาํคญั 

สนิทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 

3,078.39 ล้านบาท 3,772.57 ล้านบาท 4,944.85 ล้านบาท และ 6,330.27 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการเปลี่ยนแปลงของ

สนิทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2562 เพิม่ขึน้ มสีาเหตุหลกัมาจาก (i) การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน (ii) การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกชําระ จากการ

โครงการก่อสรา้งใหม่ยงัไม่ถงึขอ้กําหนดทีจ่ะเรยีกชาํระและบางโครงการอยู่ระหว่างการแกไ้ขสญัญา (iii) การเพิม่ขึน้ของเงนิ

จ่ายล่วงหน้าผูร้บัเหมาและเงนิมดัจาํค่าสนิคา้ จากการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ว่าจา้งผูร้บัเหมาช่วงสาํหรบัโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่

ใหม่หลายโครงการ อย่างไรกด็ ีการเพิม่ขึน้ดงักล่าวถูกหกักลบบางส่วนจาก (i) การลดลงของลูกหน้ีเงนิประกนัผลงาน จาก

การส่งงานเพิม่มากขึน้ (ii) การลดลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กรรมการ และ (iii) การลดลงของสนิคา้คงเหลอืและวสัดุรอ

โอนเขา้งานจากการส่งมอบชิ้นส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูปทัง้จํานวน และการบรหิารจดัการสนิคา้คงเหลอืไดม้ปีระสทิธภิาพมาก

ขึน้ ทัง้น้ี สนิทรพัย์รวม ณ 31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมาจาก (i) การเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชาํระทีเ่กดิ

จากงานทีร่อการดําเนินการก่อสรา้งใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนส่งงวดงาน และรอดําเนินการตดิตัง้ชิ้นส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูป  ซึ่งกลุ่ม

บรษิทัฯ จะสามารถเรยีกชําระได้เมื่อดําเนินการก่อสร้างชิ้นงานหรอืติดตัง้แล้วเสร็จ การเพิม่ขึ้นดงักล่าวโดยหลกัมาจาก

โครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิว้-กุดจกิ โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 (ii) 

การเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น โดยหลกัจากการส่งมอบงานเพิม่เตมิใหก้บัเจา้ของโครงการในปี 2563 ไดแ้ก่ การ

รถไฟแห่งประเทศไทย กิจการร่วมค้าเอสททีพี ีและกรมทางหลวง ซึ่งลูกหน้ีการค้าดงักล่าวเป็นลูกหน้ีทีย่งัไม่ครบกําหนด

ชําระและเกินกําหนดชําระน้อยกว่า 3 เดอืน และลูกหน้ีค่าวสัดุก่อสร้างที่เป็นผู้รบัเหมาช่วงเพิม่ขึ้น เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ 

ผ่อนผนัใหก้บัลูกหน้ีวสัดุก่อสรา้งทีนํ่าวสัดุก่อสรา้งไปใชใ้นโครงการก่อสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ทีย่งัคงไม่สามารถเบกิจ่ายจาก

หน่วยงานราชการ อย่างไรกด็ ีเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงในปีดงักล่าว นอกจากน้ี สนิทรพัยร์วม ณ 31 มนีาคม 

2564 เพิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมากจาก (i) การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ซึง่โดยหลกัมาจากทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั

เงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้งสําหรบัโครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสระบุร-ีแก่งคอย (ii) การเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีก

ชาํระ ซึง่โดยหลกัมาจากโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ และ (iii) เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั อย่างไรกด็ ี

ณ 31 มนีาคม 2564 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นลดลงโดยหลกัมาจากกลุ่มบรษิัทฯ ได้รบัชําระค่าจ้างก่อสร้างจากเจ้าของ

โครงการ  
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มูลค่าหน้ีสินรวมของกลุ่มบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 

เท่ากบั 1,960.37 ลา้นบาท 2,763.59 ลา้นบาท 3,885.42 ลา้นบาท และ 5,501.69 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยการเปลีย่นแปลง

ของหน้ีสนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2562 เพิม่ขึน้ มสีาเหตุหลกัมากจากการเพิม่ขึน้ของเงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้งจากการ

ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดช้นะการประมูลและเริม่โครงการใหม่เพิม่ขึน้อย่างมนัียสําคญั อย่างไรกด็ ีเจา้หน้ีเงนิประกนัผลงานลดลง

จากการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดค้นืเงนิประกนัผลงานใหก้บัผูร้บัเหมาช่วงทีค่รบกําหนดระยะประกนัผลงาน ทัง้น้ี หน้ีสนิรวม ณ 31 

ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมาจาก (i) การเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

การเบกิใชเ้งนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นโครงการก่อสรา้ง ซึ่งโดยหลกัใชส้ําหรบัโครงการรถไฟความเรว็สูง 

ช่วงสีคิ้ว-กุดจกิ และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร และ (ii) การเพิ่มขึ้นของเจ้าหน้ีการค้าจากเจ้าหน้ี

ผูร้บัเหมาช่วงไดม้กีารดําเนินการก่อสรา้งแต่ยงัไม่ถงึกําหนดส่งงวดงานกบัเจ้าของโครงการ เน่ืองจาก สญัญาจา้งเหมากบั

ผูร้บัเหมาช่วงส่วนใหญ่กําหนดใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ชําระค่าจา้งเหมาเมื่อกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัชําระจากเจา้ของโครงการ ซึ่งเจา้หน้ี

ผูร้บัเหมาช่วงส่วนใหญ่มาจากโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนาน

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  และเจา้หน้ีค่าวสัดุก่อสรา้งเพื่อใชใ้นโครงการก่อสรา้งทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ นอกจากน้ี 

หน้ีสนิรวม ณ 31 มนีาคม 2564 เพิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมากจาก (i) การเพิม่ขึน้ของเงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้ง ซึ่งโดยหลกัมา

จากโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสระบุร-ีแก่งคอย (ii) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ซึ่งโดยหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของ

เจา้หน้ีค่าวสัดุก่อสรา้งเพื่อใชใ้นโครงการก่อสรา้งทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ การเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีผูร้บัเหมาช่วงจากการมคีวาม

คบืหน้าในการดาํเนินการก่อสรา้งในหลายโครงการ และเงนิปันผลคา้งจ่ายจาํนวน 300.00 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 

เท่ากบั 1,118.02 ล้านบาท 1,008.99 ล้านบาท 1,059.43 ล้านบาท และ 828.58 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการเปลี่ยนแปลง

ของส่วนของผูถ้อืหุน้รวมของกลุ่มบรษิทัฯ มาจากการเปลี่ยนแปลงของกําไรสะสมซึ่งเพิม่ขึน้และลดลงตามผลการดําเนินงาน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และการประกาศจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้จํานวน 250.00 ล้านบาท 40.00 ล้านบาท และ 300.00 

ลา้นบาท ในปี 2562 ปี 2563 และเมื่อเดอืนมนีาคม 2564 ตามลําดบั  
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16.2 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

16.2.1 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

16.2.1.1 รายได้ 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดร้วมเท่ากบั 4,005.92 ล้านบาท 3,210.40 ล้านบาท 4,129.58 ล้านบาท 978.47 ล้าน

บาท และ 1,186.82 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการรบัเหมาก่อสร้าง รายได้จากการจําหน่ายวสัดุ

ก่อสรา้ง รายไดค่้าเช่า และรายไดอ้ื่น ๆ ซึง่โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ มดีงัน้ี  

โครงสร้างรายได้ 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการ 

รบัเหมาก่อสรา้ง 
3,292.69 82.20 2,950.23  91.90 3,752.31 90.86 889.84 90.94 1,110.99 93.61 

รายไดจ้ากการ 

จําหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 
668.80 16.70 174.38  5.43 327.67 7.93 84.41 8.63 67.40 5.68 

รายไดค้่าเช่า 17.10 0.43 15.70  0.49 14.73 0.36 4.00 0.41 3.80 0.32 

รายไดอ้ื่น1 27.332 0.68 70.092 2.18 34.87 0.84 0.22 0.02 4.63 0.39 

รวมรายได้ 4,005.92 100.00 3,210.40 100.00 4,129.58 100.00 978.47 100.00 1,186.82 100.00 

หมายเหตุ: 1 รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดค้่าบรกิารจดัเกบ็สนิคา้ กําไรจากการจําหน่ายเครื่องจกัร เครื่องมอืและอุปกรณ์ และยานพาหนะ  

รายไดค้่าบรกิารใชพ้ืน้ที ่กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ รายไดค้่าบรกิารผูร้บัเหมา รายไดจ้ากการยกหนี้ให ้กําไร

จากการโอนสทิธใินกจิการร่วมคา้ และอื่น ๆ 

 2 บรษิทัฯ ได้มกีารจดัประเภทรายได้ทางการเงนิแยกออกจากรายได้อื่นตัง้แต่ปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นต้นมา 

ดงันัน้ เพื่อให้รายได้อื่นสําหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 เปรยีบเทียบกนัได้ บรษิัทฯ จึงได้นําเสนอ

รายไดอ้ื่นของปีดงักล่าวแบบไม่รวมรายไดท้างการเงนิ 

(ก) รายได้จากการรบัเหมาก่อสร้าง 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการรบัเหมาก่อสร้างเท่ากับ 3,292.69 ล้านบาท 2,950.23 ล้านบาท 

3,752.31 ล้านบาท 889.84 ล้านบาท และ 1,110.99 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 82.20 รอ้ยละ 91.90 รอ้ยละ 

90.86 รอ้ยละ 90.94 และรอ้ยละ 93.61 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ซึง่สามารถแบ่งตามประเภทโครงการ ไดด้งัน้ี 

รายได้จากการรบัเหมา

ก่อสร้างแบ่งตาม

ประเภทโครงการ 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

งานทาง 2,456.14 74.59 1,656.27  56.14 1,439.83 38.37 302.30 33.97 486.02 43.75 

งานทางรถไฟ 116.12 3.53 984.17  33.36 1,987.46 52.97 526.69 59.19 367.79 33.10 

งานท่าอากาศยาน 159.48 4.84 86.28  2.92 144.36 3.85 19.65 2.21 174.97 15.75 

งานเขือ่นและอ่างเกบ็น้ํา - - 85.69  2.90 113.32 3.02 36.16 4.06 40.54 3.65 

อื่น ๆ1 560.95 17.04 137.82 4.67 67.37 1.79 5.04 0.57 41.67 3.75 
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รายได้จากการรบัเหมา

ก่อสร้างแบ่งตาม

ประเภทโครงการ 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได้จากการ

รบัเหมาก่อสร้าง 
3,292.69 100.00 2,950.23  100.00 3,752.31 100.00 889.84 100.00 1,110.99 100.00 

หมายเหตุ: 1 รายไดจ้ากการรบัเหมากอ่สรา้งอื่น ๆ ประกอบดว้ย งานนิคมอุตสาหกรรม และระบบระบายน้ําบรรเทาปัญหาน้ําท่วม 

นอกจากน้ี รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งสามารถแบ่งตามกลุ่มลูกคา้ ไดด้งัน้ี 

รายได้จากการรบัเหมา

ก่อสร้างแบ่งตาม 

กลุ่มลูกค้า 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน่วยงานราชการ 3,176.62 96.47 2,362.74  80.09 3,204.97 85.41 790.12 88.79 1,023.08 92.09 

บรษิทัเอกชน1 116.12 3.53 587.48  19.91 547.34 14.59 99.72 11.21 87.91 7.91 

รวมรายได้จากการ

รบัเหมาก่อสร้าง 
3,292.69 100.00 2,950.23  100.00 3,752.31 100.00 889.84 100.00 1,110.99 100.00 

หมายเหตุ: 1 รายได้จากการรบัเหมาก่อสรา้งจากบรษิทัเอกชนในระหว่างปี 2561 ถงึงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 เป็นการรบั

ช่วงงานก่อสรา้งจากกจิการร่วมคา้เอสททีพี ีซึง่เจา้ของโครงการเป็นหน่วยงานราชการทัง้หมด 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง โดยหลกัมาจากการรบังานรบัเหมาก่อสรา้งของหน่วยงานราชการและรายได้

จากการรบัเหมาก่อสรา้งจากบรษิทัเอกชนเป็นการรบัช่วงงานก่อสรา้ง ซึง่มเีจา้ของโครงการเป็นหน่วยงานราชการ นอกจากน้ี 

ในอดตีรายไดจ้ากงานทางถอืเป็นสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 70.00 ของรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งรวม อย่างไรกด็ ี ในปี 

2561 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่รบัชว่งงานก่อสรา้งรถไฟทางคูจ่ากกจิการร่วมคา้เอกชนรายหน่ึง และในปี 2562 บรษิทัฯ ไดช้นะการ

ประมลูโครงการรถไฟความเรว็สงู ชว่งสคีิว้-กุดจกิ จงึทาํใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งงานรถไฟเพิม่สงูขึน้ ซึง่ในปี 

2562 และ 2563 รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งจากงานทางรถไฟคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.36 และรอ้ยละ 52.97 ของรายได้

จากการรบัเหมาก่อสรา้งรวม ตามลําดบั อย่างไรกด็ ี สดัส่วนรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งงานรถไฟลดลงในงวดสามเดอืน

สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เป็นรอ้ยละ 33.10 ของรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งรวม เน่ืองจาก โครงการรถไฟทางคู ่ช่วง

สะพานน้อย-ชุมพร และโครงการรถไฟความเรว็สงู ชว่งสคีิว้-กุดจดิ มคีวามคบืหน้าเพิม่ขึน้ในสดัส่วนลดลง เน่ืองจาก โครงการ

ดงักล่าวอยู่ในชว่งทา้ยของการก่อสรา้ง ซึง่เป็นไปตามหลกัความกา้วหน้าแบบ S-Curve ทีเ่น้ืองานในช่วงทา้ยมกัจะมงีาน

ลกัษณะการเกบ็รายละเอยีดทีม่มีลูค่าน้อยจาํนวนมากขึน้ อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามคบืหน้างานทางมากขึน้และไดเ้ริม่ตน้

โครงการงานทางใหมใ่นชว่งปลายปี 2563 รวมทัง้ บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดค้่าเค (K) จากโครงการทีไ่ดส่้งมอบงานในอดตี 

สําหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่ม

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวน 3,292.69 ล้านบาท และ 2,950.23 ล้านบาท ลดลง 342.46 ล้านบาท หรอื

รอ้ยละ 10.40 ในปี 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ไดส่้งมอบงานและ/หรอืใกล้ดําเนินการแล้วเสรจ็ใน

ปี 2561 เช่น โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสมีา ตอน 29, 30 และ 31 โครงการ

ก่อสรา้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา และโครงการก่อสรา้งทางแยกต่างระดบัหา้แยกน้ํากระจาย อกีทัง้ โครงการก่อสรา้งใหม่

ไดเ้ริม่ก่อสรา้งในปี 2562 ซึง่การรบัรูร้ายไดโ้ครงการในช่วงแรกจะน้อย เน่ืองจากความคบืหน้าของงานในช่วงแรกจะน้อยกวา่

ในช่วงอื่น ๆ จากการเตรยีมงานก่อสรา้ง เช่น โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงสะพานน้อย-ชุมพร โครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสี

คิว้-กุดจกิ และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 
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สําหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่ม

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวน 2,950.23 ลา้นบาท และ 3,752.31 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 802.08 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 27.19 ในปี 2563 มสีาเหตุหลกัมาจากความคบืหน้าอย่างมนัียสําคญัของงานโครงการก่อสรา้งทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ริม่

ดําเนินการในช่วงต้นปี 2562 และดําเนินการอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 2563 เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ 

โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 

โครงการพฒันาคน้ํูารมิถนนวภิาวดรีงัสติ และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 เทยีบกบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่ม

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวน 889.84 ล้านบาท และ 1,110.99 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 221.15 ล้านบาท หรอื

ร้อยละ 24.85 ในงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 มสีาเหตุหลกัมาจากความคบืหน้าของโครงการงานทาง เช่น 

โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 

สายทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 1 และตอน 2 และโครงการงานท่าอากาศยาน ไดแ้ก่ โครงการท่า

อากาศยานจงัหวดัระนอง และโครงการท่าอากาศยานจงัหวดัตรงั รวมถงึการรบัรูร้ายไดค่้าเค (K) จากโครงการทีไ่ดส่้งมอบ

งานในอดตี อย่างไรกด็ ีรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งงานรถไฟลดลงมสีาเหตุตามทีไ่ดร้ะบุขา้งตน้ 

(ข) รายได้จากการจาํหน่ายวสัดกุ่อสร้าง 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มนีาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้จากการจําหน่ายวสัดุก่อสร้างเท่ากบั 668.80 ล้านบาท 174.38 ล้านบาท 

327.67 ลา้นบาท 84.41 ลา้นบาท และ 67.40 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.70 รอ้ยละ 5.43 รอ้ยละ 7.93 รอ้ย

ละ 8.63 และรอ้ยละ 5.68 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ซึ่งลดลง 494.42 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 73.93 ในปี 2562 และเพิม่ขึ้น 

153.29 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 87.91 ในปี 2563 และลดลง 17.01 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20.15 ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 

มนีาคม 2564 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่สามารถแบ่งตามลกัษณะการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง ไดด้งัน้ี 

รายได้จากการ

จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การจําหน่ายชิน้ส่วน

คอนกรตีสาํเรจ็รปู 
606.70 90.71 71.47 40.99 - - - - - - 

การจําหน่ายวสัดุ

ก่อสรา้ง 
62.10 9.29 102.91 59.01 327.67 100.00 84.41 100.00 67.40 100.00 

รวมรายได้จากการ

จาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้าง 

668.80 100.00 174.38 100.00 327.67 100.00 84.41 100.00 67.40 100.00 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายชิน้ส่วนคอนกรตีสําเรจ็รปูลดลง 535.23 ล้านบาทในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

กลุ่มบรษิทัฯ ไดส่้งมอบชิ้นส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูปทัง้หมดในช่วงต้นปี 2562 ใหก้บับรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งรายหน่ึงเรยีบรอ้ย

แล้ว อกีทัง้ กําลงัการผลติของโรงงานดงักล่าวถูกปรบัมาใชเ้พื่อการผลติชิน้ส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูปสําหรบัโครงการก่อสร้าง

ของกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่พิม่สงูขึน้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.2 ขอ้ 2.4.1.4 โรงงานผลติวสัดุก่อสรา้ง) 

รายไดจ้ากการจําหน่ายวสัดุก่อสรา้งเพิม่ขึน้ 40.81 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 65.72 ในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกั

มาจากเพิ่มขึ้นของการจําหน่ายเหล็ก และบริษัทฯ ได้จําหน่ายสินค้าประเภทใหม่ อย่างหินและเสาเข็มในปี 2562 จาก

ความสามารถในการเสนอราคาทีด่งึดูดจากการประหยดัต่อขนาดของกลุ่มบรษิทัฯ และเพิม่ขึน้ 224.76 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 
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218.42 ในปี 2563 เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดป้รบักลยุทธใ์นการเพิม่การจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งมากขึน้ อย่างไรกด็ ีรายไดจ้าก

การจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งลดลงในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 โดยหลกัเป็นผลมาจากแนวโน้มของการปรบัตวั

สูงขึน้ของราคาวสัดุโภคภณัฑ ์(Commodity) เช่น เหลก็ และคอนกรตี ส่งผลใหผู้ร้บัเหมาช่วงบางส่วนชะลอการสัง่ซื้อลงจาก

เดมิทีอ่าจมกีารสัง่วสัดุก่อสร้างล่วงหน้า ทัง้น้ี การจําหน่ายวสัดุก่อสร้างทัง้หมดเป็นการจําหน่ายให้กบัผู้รบัเหมาช่วงเพื่อ

นํามาใชใ้นโครงการก่อสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ  

(ค) รายได้ค่าเช่า 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มนีาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดค่้าเช่าเท่ากบั 17.10 ล้านบาท 15.70 ล้านบาท 14.73 ล้านบาท 4.00 ล้าน

บาท และ 3.80 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.43 รอ้ยละ 0.49 รอ้ยละ 0.36 รอ้ยละ 0.41 และรอ้ยละ 0.32 ของ

รายไดร้วม ตามลําดบั ซึ่งลดลง 1.40 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 8.17 ในปี 2562 และลดลง 0.97ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 6.19 ในปี 

2563 และลดลง 0.20 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5.00 ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั

ของปีก่อนหน้า ซึง่สามารถแบ่งตามประเภททรพัยส์นิ ไดด้งัน้ี 

รายได้ค่าเช่า 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค้่าเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์
13.67 79.94 14.37 91.53 14.37 97.56 3.64 91.00 3.80 100.00 

รายไดค้่าเช่าอื่น ๆ1 3.43 20.06 1.33 8.47 0.36 2.44 0.36 9.00 - - 

รวมรายได้ค่าเช่า 17.10 100.00 15.70 100.00 14.73 100.00 4.00 100.00 3.80 100.00 

อตัราการเช่า

อสงัหาริมทรพัย์

เฉล่ีย (Occupancy 

Rate) (ร้อยละ) 

76.50 76.73 76.73 76.73 89.872 

หมายเหตุ: 1 รายไดค้่าเช่าอื่น ๆ ประกอบดว้ย ค่าเช่าเครื่องจกัร เครื่องมอืและอุปกรณ์ 

 2 พืน้ทีใ่หเ้ช่าปี 2561 – 2563 อยูท่ี ่4,624.70 ตารางเมตร ในขณะทีพ่ ืน้ทีใ่หเ้ช่า ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 อยู่ที ่4,193.70 ตาราง

เมตร 

รายไดค่้าเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 0.70 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 5.12 ในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ

มผีู้เช่ารายใหม่เพิม่ขึน้ และอตัราค่าเช่าเฉลี่ยเพิม่ขึน้เล็กน้อย และรายได้ค่าเช่าอสงัหารมิทรพัย์ในปี 2563 เท่ากบัปี 2562 

ทัง้น้ี รายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรพัย์เพิ่มขึ้นในงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 โดยหลกัเป็นผลมาจากมผีู้เช่า

เพิม่เติมจํานวน 220.00 ตารางเมตรในเดอืนมนีาคม 2564 ทัง้น้ี อตัราการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เฉลี่ย (Occupancy Rate) 

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญั เน่ืองจาก การเพิ่มขึ้นของผู้เช่ารายใหม่ และกลุ่มบริษัทฯ ได้นําพื้นที่ให้เช่าบางส่วนมาใช้เป็น

สาํนักงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ มาจากการใหเ้ช่าเครื่องจกัร เครื่องมอื และอุปกรณ์ ซึ่งลดลง 2.10 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 

61.22 ในปี 2562 และลดลง 0.97 ล้านบาท หรอืร้อยละ 72.93 ในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ได้ใหเ้ช่า

เครื่องจกัรลดลง รวมถงึ กลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารใหเ้ช่าเครื่องจกัรแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในปี 2563 นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ 

ไม่ไดม้กีารใหเ้ช่าเครื่องจกัร เครื่องมอื และอุปกรณ์ ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 
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(ง) รายได้อ่ืน 

 สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 27.33 ลา้นบาท 70.09 ลา้นบาท 34.87 ลา้นบาท 0.22 ลา้นบาท และ 4.63 

ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 6.80 ร้อยละ 2.18 ร้อยละ 0.87 ร้อยละ 0.02 และร้อยละ 0.39 ของรายได้รวม 

ตามลําดบั ซึ่งเพิม่ขึน้ 43.00 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 142.94 ในปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของกําไรจากการ

จําหน่ายอุปกรณ์ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดใ้ชแ้ล้ว และกําไรจากการปรบัลดหน้ีสนิค่างานก่อสรา้งจากการที ่VCEC ไดร้บัการยก

หน้ีจากเจา้หน้ี และลดลง 35.22 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 50.25 ในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ ได้

รบัรูกํ้าไรจากการจาํหน่ายเครื่องจกัร เครื่องมอืและอุปกรณ์ และยานพาหนะลดลงจาก 31.70 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 11.11 

ล้านบาทในปี 2563 อย่างไรกด็ ีในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัรูร้ายได ้(กําไร) จากการโอนสทิธใิน VCEC ใหก้บับุคคลทีไ่ม่

เกี่ยวข้องกันที่จํานวน 19.13 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าหน้ีสินสุทธิ (ซึ่ง ณ วนัที่เข้าทํารายการ VCEC มีหน้ีสินมากกว่า

สนิทรพัย)์ ตามสดัส่วนไดเ้สยีของ CCSP ใน VCEC ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดต้กลงโอนสทิธแิละหน้าทีต่ลอดจนหน้ีสนิทัง้ปวงทีม่ี

อยู่ใน VCEC ใหแ้ก่บุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนัโดยไม่คดิมลูค่า ซึง่มผีลนับตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 จงึทาํใหก้ลุ่มบรษิทัฯ รบัรู้

กําไรจากการโอนสทิธดิงักล่าว ซึ่งเป็นกําไรทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว (Non-recurring item) (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน

ส่วนที ่2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ ขอ้ 1.3.1 VCEC) นอกจากน้ี รายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้ในงวดสามเดอืนสิน้สุด

วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการ

จาํหน่ายเครื่องจกัร เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีไ่ม่ไดใ้ชจ้าํนวน 3.83 ลา้นบาท 

16.2.1.2 ค่าใช้จ่าย 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มนีาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มค่ีาใช้จ่ายรวมเท่ากบั 3,565.60 ล้านบาท 3,030.58 ล้านบาท 4,015.96 ล้านบาท 

961.05 ล้านบาท และ 1,097.16 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งประกอบดว้ยต้นทุนการรบัเหมาก่อสรา้ง ตน้ทุนการจําหน่ายวสัดุ

ก่อสรา้ง ตน้ทุนการใหเ้ช่า และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ซึง่โครงสรา้งค่าใชจ้่ายของกลุ่มบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

โครงสร้างค่าใช้จ่าย 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนการรบัเหมา

ก่อสรา้ง  
2,645.90 74.21 2,519.60 83.14 3,404.26 84.77 806.83 83.95 966.39 88.08 

ตน้ทุนการจําหน่ายวสัดุ

ก่อสรา้ง 
555.21 15.57 157.02 5.18 309.71 7.71 80.74 8.40 63.83 5.82 

ตน้ทุนการใหเ้ช่า  8.62 0.24 8.70 0.29 9.27 0.23 2.16 0.22 2.59 0.24 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร  355.87 9.98 345.26 11.39 292.72 7.29 71.32 7.42 64.35 5.87 

รวมค่าใช้จ่าย 3,565.60 100.00 3,030.58 100.00 4,015.96 100.00 961.05 100.00 1,097.16 100.00 

(ก) ต้นทุนการรบัเหมาก่อสร้าง และอตัรากาํไรขัน้ต้นจากการรบัเหมาก่อสร้าง 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มนีาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนการรบัเหมาก่อสรา้งเท่ากบั 2,645.90 ลา้นบาท 2,519.60 ลา้นบาท 3,404.26 

ล้านบาท 806.83 ล้านบาท และ 966.39 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นจากการรบัเหมาก่อสรา้งเท่ากบั

รอ้ยละ 19.64 รอ้ยละ 14.60 รอ้ยละ 9.28 รอ้ยละ 9.33 และรอ้ยละ 13.02 ของรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง ตามลําดบั ซึง่

มรีายละเอยีดดงัน้ี  
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ต้นทุนการรบัเหมา

ก่อสร้าง 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วสัดุก่อสรา้ง 1,189.58 44.96 1,031.23 40.93 1,442.93 42.39 330.31 40.94 369.91 38.28 

ค่าจา้งผูร้บัเหมาช่วง1 1,119.08 42.30 1,034.05 41.04 1,447.21 42.51 366.23 45.39 423.96 43.87 

ค่าโสหุย้2 156.72 5.92 164.49 6.53 180.18 5.29 41.07 5.09 54.45 5.63 

ค่าแรงงาน 107.04 4.05 125.62 4.99 159.28 4.68 36.74 4.56 47.59 4.93 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั

จําหน่าย 
18.93 0.72 56.59 2.25 79.44 2.33 16.63 2.06 29.32 3.03 

ค่าธรรมเนียมสญัญาและ

ดอกเบีย้จ่าย 
50.30 1.90 48.59 1.93 60.31 1.77 11.95 1.48 29.45 3.05 

อื่น ๆ3 4.24 0.16 59.02 2.34 34.91 1.03 3.90 0.48 11.71 1.21 

รวมต้นทุนการ 

รบัเหมาก่อสร้าง 
2,645.90 100.00 2,519.60 100.00 3,404.26 100.00 806.83 100.00 966.39 100.00 

อตัรากาํไรขัน้ต้น 

จากการรบัเหมา

ก่อสร้าง (ร้อยละ) 

19.64 14.60 9.28 9.33 13.02 

หมายเหตุ: 1 ค่าจา้งผูร้บัเหมาช่วง คอืค่าจา้งทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ว่าจา้งผูร้บัเหมาช่วงในการจ้างเหมาก่อสรา้ง ซึง่ประกอบดว้ยค่าแรงงาน และ/

หรอื ค่าวสัดุก่อสรา้ง (แล้วแต่ตกลงกนั) ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทฯ พจิารณาว่าจ้างผู้รบัเหมาช่วงเพื่อเป็นการบรหิารจดัการด้าน

แรงงาน และควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสทิธิภาพ (โปรดพจิารณารายละเอียดเพิม่เติมในส่วนที ่2.2.2 ข้อ 2.4.1.3 (ข) 

ผูร้บัเหมาช่วง) 

 2 ค่าโสหุย้ ประกอบด้วย ขนส่งวสัดุและขนยา้ย ค่าเช่าเครื่องจกัร เครื่องมอืและอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดนิ และค่าสาธารณูปโภค 

เป็นตน้ 

 3 ต้นทุนการรบัเหมาก่อสรา้งอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าอะไหล่สาํหรบัซ่อมแซม ค่ารกัษาความปลอดภยั ค่าประกนัอุบตัเิหตุ ค่า

จดัการฝุ่น ค่าซ่อมแซมงานภายในระยะเวลาประกนัผลงาน และค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็อื่น 

สํ าหรับ ปีบัญชีสิ้น สุดวันที่  31 ธันวาคม  2561 เทียบกับ ปีบัญชีสิ้น สุดวันที่  31 ธันวาคม  2562  

กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการรบัเหมาก่อสร้างจํานวน 2,645.90 ล้านบาท และ 2,519.60 ล้านบาท ลดลง 126.28 ล้านบาท 

ตามลําดบั หรอืร้อยละ 4.77 ในปี 2562 และอตัรากําไรขัน้ต้นจากการรบัเหมาก่อสร้างลดลงจากร้อยละ 19.64 ในปี 2561 

เป็นร้อยละ 14.60 ในปี 2562 มีสาเหตุหลกัมาจากที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ทยอยส่งมอบงานสําหรบัโครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมอืงสายบางปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา ตอน 29, 30 และ 31 ในช่วงระหว่างปี 2562 ซึง่เป็นโครงการก่อสรา้งทีก่ลุ่ม

บรษิทัฯ บรหิารจดัการตน้ทุนค่าก่อสรา้งไดด้จีากการประหยดัต่อขนาด เน่ืองจาก เป็นโครงการในพืน้ทีต่่อเน่ืองกนั จงึทาํใหม้ี

กําไรขัน้ต้นที่สูง และกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มงานก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งมีกําไรขัน้ต้นที่น้อยกว่า

โครงการอื่น ๆ ช่วงปลายปี 2562  

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ตน้ทุนการรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวน 2,519.60 ลา้นบาท และ 3,404.26 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 884.66 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 35.11 

และอตัรากําไรขัน้ต้นจากการรบัเหมาก่อสรา้งลดลงจากรอ้ยละ 14.60 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 9.28 ในปี 2563 มสีาเหตุหลกั

มาจากการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนรายไดจ้ากงานทางรถไฟ ซึ่งมอีตัรากําไรขัน้ตน้น้อยกว่าโครงการประเภทอื่น ๆ และการลดลง

ของอตัรากําไรขัน้ตน้ของโครงการงานทาง เน่ืองจาก โครงการงานทางทีส่่งมอบงานแล้วเสรจ็ในปี 2562 มอีตัรากําไรขัน้ตน้

สงูกว่าโครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งในปัจจุบนัอย่างมนัียสาํคญั  

สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 เทยีบกบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่ม

บรษิทัฯ มตี้นทุนการรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวน 806.83 ล้านบาท และ 966.39 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 159.56 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 
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19.78 และอตัรากําไรขัน้ต้นจากการรบัเหมาก่อสรา้งเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 9.33 ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

เป็นรอ้ยละ 13.02 ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนรายไดจ้ากการ

รบัเหมาก่อสรา้งจากงานทางและงานท่าอากาศยาน ซึง่เป็นงานทีม่อีตัรากําไรขัน้ตน้ทีม่ากกว่างานรถไฟ 

(ข) ต้นทุนจาํหน่ายวสัดกุ่อสร้าง และอตัรากาํไรขัน้ต้นจากการจาํหน่ายวสัดกุ่อสร้าง 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มนีาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งเท่ากบั 555.21 ลา้นบาท 157.02 ลา้นบาท 309.71 ลา้น

บาท 80.74 ลา้นบาท และ 63.83 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้จากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งเท่ากบัรอ้ย

ละ 16.98 รอ้ยละ 9.96 รอ้ยละ 5.48 รอ้ยละ 4.35 และรอ้ยละ 5.29 ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง ตามลําดบั ซึง่มี

รายละเอยีดดงัน้ี   

ต้นทุนจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้าง 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วสัดุก่อสรา้ง 496.12 89.36 150.87 96.08 306.46 98.95 77.74 96.28 63.83 100.00 

ค่าแรงงาน 19.36 3.49 2.74 1.75 - - - - - - 

ค่าใชจ่้ายและค่าเสื่อม

ราคาของเครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ 

30.81 5.55 2.21 1.41 - - - - - - 

อื่น ๆ1 8.92 1.61 1.20 0.76 3.25 1.05 3.00 3.72 - - 

รวมต้นทุนจาํหน่าย

วสัดกุ่อสร้าง 
555.21 100.00 157.02 100.00 309.71 100.00 80.74 100.00 63.83 100.00 

อตัรากาํไรขัน้ต้น 

จากการจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้าง (ร้อยละ) 

16.98 9.96 5.48 4.35 5.29 

หมายเหตุ: 1 ตน้ทุนจําหน่ายวสัดุก่อสรา้งอื่น ๆ ประกอบดว้ย ของใชว้สัดุสิน้เปลอืง น้ํามนัเชือ้เพลงิ และค่าไฟฟ้า เป็นตน้  

สํ าหรับ ปีบัญชีสิ้น สุดวันที่  31 ธันวาคม  2561 เทียบกับ ปีบัญชีสิ้น สุดวันที่  31 ธันวาคม  2562  

กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งจาํนวน 555.21 ลา้นบาท และ 157.02 ลา้นบาท ลดลง 398.19 ลา้นบาท ในปี 

2562 และอตัรากําไรขัน้ต้นจากการจําหน่ายวสัดุก่อสรา้งลดลงจากรอ้ยละ 16.98 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 9.96 ในปี 2562 มี

สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการจําหน่ายชิน้ส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูป ซึ่งมอีตัรากําไรขัน้ต้นสูงกว่าอตัรากําไร

ขัน้ตน้จากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ตน้ทุนการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งจาํนวน 157.02 ลา้นบาท และ 309.71 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 152.69 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 97.25 

และอตัรากําไรขัน้ต้นจากการจําหน่ายวสัดุก่อสรา้งลดลงจากรอ้ยละ 9.96 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 5.48 ในปี 2563 มสีาเหตุ

หลกัมาจากการในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ เหลอืเพยีงการจําหน่ายวสัดุก่อสรา้งเพยีงอย่างเดยีว ซึ่งมอีตัรากําไรขัน้ต้นตํ่ากว่า

อตัรากําไรขัน้ตน้จากการจาํหน่ายชิน้ส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รปู 

สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 เทยีบกบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่ม

บรษิทัฯ มตี้นทุนจําหน่ายวสัดุก่อสร้างจํานวน 80.74 ล้านบาท และ 63.83 ล้านบาท ลดลง 16.91 ล้านบาท หรอืร้อยละ 

20.94 และอตัรากําไรขัน้ต้นจากการจําหน่ายวสัดุก่อสรา้งเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากรอ้ยละ 4.35 ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 



ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  บรษิทั ซวีลิเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน) 

   
 

  

ส่วนที ่2.4.16 หน้า 12 
 

มนีาคม 2563 เป็นรอ้ยละ 5.29 ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ซึ่งการลดลงของตน้ทุนจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง

สอดคล้องกบัการลดลงของรายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสรา้ง ทัง้น้ี อตัรากําไรขัน้ต้นจากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งสําหรบังวด

สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เพิม่ขึน้อย่างไม่มนัียสําคญั เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยเป็นอตัรา

กําไรขัน้ตน้ปกตจิากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 5.00 

(ค) ต้นทุนการให้เช่า และอตัรากาํไรขัน้ต้นจากการให้เช่า 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มนีาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนการใหเ้ช่าเท่ากบั 8.62 ล้านบาท 8.70 ล้านบาท 9.27 ล้านบาท 2.16 ล้าน

บาท และ 2.59 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นจากการใหเ้ช่าเท่ากบัรอ้ยละ 49.59 รอ้ยละ 44.59 รอ้ยละ 

37.07 รอ้ยละ 45.93 และรอ้ยละ 31.90 ของรายไดค่้าเช่า ตามลําดบั ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  

ต้นทุนการให้เช่า 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าเสื่อมราคาอาคารและ

ส่วนปรบัปรุง 
4.95 57.42 4.95 56.90 6.08 65.52 1.36 62.95 1.58 61.00 

ค่าเช่าทีด่นิ1 2.85 33.18 2.85 32.76 2.30 24.78 0.57 26.39 0.79 30.50 

ค่าเสื่อมราคาและค่าซอ่ม

เครื่องจกัร 
0.01 0.12 0.01 0.11 - - - - - - 

อื่น ๆ2 0.81 9.28 0.89 10.23 0.89 9.70 0.23 10.65 0.22 8.50 

รวมต้นทุนการให้เช่า 8.62 100.00 8.70 100.00 9.27 100.00 2.16 100.00 2.59 100.00 

อตัรากาํไรขัน้ต้น 

จากการให้เช่า 

(ร้อยละ) 

49.59 44.59 37.07 45.93 31.90 

หมายเหตุ: 1 ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัิ

ครัง้แรก ดงันัน้ มลูค่าค่าเช่าทีด่นิดงักล่าวจงึแตกต่างจากปี 2562 

 2 ตน้ทุนการใหเ้ช่าอื่น ๆ ประกอบดว้ย ค่ารกัษาความปลอดภยั และอื่น ๆ 

การลดลงของอตัรากําไรขัน้ต้นจากการใหเ้ช่าในปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการ

ใหเ้ช่าเครื่องจกัร เครื่องมอืและอุปกรณ์ ทีม่อีตัรากําไรขัน้ตน้สูงกว่าการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์และอตัรากําไรขัน้ตน้จากการ

ใหเ้ช่าในปี 2563 และงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ลดลงโดยหลกัมา

จากการเพิม่ขึน้ค่าเสื่อมราคาจากการปรบัปรุงพืน้ทีบ่างส่วนในอาคารซอีซีตีามรอบระยะเวลาซ่อมบํารุง  

(ง) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มนีาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 355.87 ลา้นบาท 345.26 ลา้นบาท 292.72 ลา้นบาท 

71.32 ล้านบาท และ 64.35 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.88 รอ้ยละ 10.74 รอ้ยละ 7.09 รอ้ยละ 6.58 

และรอ้ยละ 6.74 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายพนักงาน 105.28 29.58 134.02 38.82 127.63 43.60 30.09 42.19 32.47 50.46 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั

จําหน่าย 
66.16 18.59 98.30 28.47 90.68 30.98 24.61 34.50 15.45 24.01 

ค่าใชจ่้ายเกีย่วขอ้งกบั

เครื่องจกัร 
35.83 10.07 34.81 10.08 17.25 5.89 4.65 6.52 4.33 6.73 

ค่าเช่าทีด่นิและอาคาร  

และค่าสาธารณูปโภค 
23.95 6.73 20.78 6.02 17.65 6.03 5.09 7.14 3.10 4.81 

สาํรองหนี้สนิสาํหรบัคดี

ความ 
58.11 16.33 - - - - - - - - 

ค่าอากร ค่าธรรมเนียม

ซองและค่าแบบประมลู

ราคา 

10.06 2.83 19.04 5.51 12.07 4.12 3.38 4.74 2.11 3.28 

อื่น ๆ1 56.47 15.87 38.31 11.10 27.44 9.37 3.50 4.91 6.89 10.71 

รวมค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 
355.87 100.00 345.26 100.00 292.72 100.00 71.32 100.00 64.35 100.00 

สดัส่วนค่าใช้จ่ายใน

การบริหารต่อรายได้

รวม (ร้อยละ) 

8.88 10.75 7.09 6.58 6.74 

หมายเหตุ: 1 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบรจิาค ค่ารบัรอง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ ค่าขนส่ง 

ค่าวสัดุสิน้เปลอืง และบรกิารงานจา้งทัว่ไป เป็นตน้  

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจํานวน 355.87 ล้านบาท และ 345.26 ล้านบาท ลดลง 10.61 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 2.98 ในปี 2562 

มีสาเหตุหลกัมาจากที่บริษัทฯ ตัง้สํารองหน้ีสินสําหรบัคดีความในปี 2561 (โปรดพจิารณารายละเอียดเพิม่เติมในส่วนที ่

2.4.16 ข้อ 16.2.2.2 (ฉ) ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ) อย่างไรก็ดี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายของเครื่องจกัร 

เครื่องมอืและอุปกรณ์ และยานพาหนะเพิม่ขึน้ในปี 2562 เพื่อรองรบัการโครงการก่อสรา้งใหม่ และการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่าย

พนักงาน เน่ืองจาก กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการซื้อเครื่องจกัร เครื่องมือและอุปกรณ์เพิม่ขึ้นในปี 2562 และได้ว่าจ้างบุคลากร

เพิม่เตมิเพื่อบรหิารจดัการโครงการก่อสรา้งในอนาคตและรองรบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผลจากการปรบั

เพิม่ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานทีท่ํางานครบ 20 ปีขึน้ไป ทีจ่ะไดร้บัค่าชดเชยจากเดมิ 300 วนัเป็น 400 วนั ตามที่

กฎหมายกําหนด  

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจํานวน 345.26 ล้านบาท และ 292.72 ล้านบาท ลดลง 52.54 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

15.21 มสีาเหตุหลกัมาจากในปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายต้นทุนคงทีแ่ละค่าใชจ้่ายพนักงานในส่วนของโรงงานผลติ

ชิ้นส่วนสะพานคอนกรตีสําเร็จรูปที่หยุดการผลติ เพื่อเตรยีมการและปรบัปรุงสายการผลติสําหรบัโครงการก่อสร้างใหม่ที่

เกดิขึน้ (ทัง้น้ี ในกรณีทีโ่รงงานผลติชิน้ส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูปหยดุการผลติหรอือยู่ระหว่างปรบัปรุง ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

โรงงานดงักล่าวจะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิาร อย่างไรกด็ ีหากโรงงานผลติชิน้ส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูปดําเนินการผลติ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งจะบนัทกึในต้นทุนการรบัเหมาก่อสรา้ง และ/หรอื ต้นทุนจําหน่ายวสัดุก่อสรา้ง (แล้วแต่กรณี)) และการ

ลดลงของค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมเครื่องจกัรเน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดนํ้าเครื่องจกัรไปใชใ้นโครงการ
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ก่อสรา้ง รวมถงึปี 2563 บรษิทัฯ มกีารกลบัค่าใชจ้่ายโบนัสพนักงานทีม่กีารจ่ายน้อยกว่าทีป่ระมาณการไว ้และการลดลงของ

ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ต่าง ๆ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เทียบกับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  

กลุ่มบรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารจาํนวน 71.32 ล้านบาท และ 64.35 ล้านบาท ลดลงมสีาเหตุหลกัมาจากการการลดลง

ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมเครื่องจกัรเน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ ได้นําเครื่องจกัรไปใช้ในโครงการ

ก่อสรา้งมากกว่างวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า จงึไดบ้นัทกึค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในตน้ทุนการรบัเหมาก่อสรา้งแทน 

16.2.1.3 รายได้ทางการเงิน 

รายได้ทางการเงนิ คอื รายได้ดอกเบี้ยรบัจากการเงนิฝากธนาคาร สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

2562 และ 2563 และสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดท้างการเงนิเท่ากบั 

2.93 ลา้นบาท 3.17 ลา้นบาท 1.80 ลา้นบาท 0.42 ลา้นบาท และ 0.17 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.07 

รอ้ยละ 0.10 รอ้ยละ 0.04 รอ้ยละ 0.04 และรอ้ยละ 0.01 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ลดลง 0.24 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 8.15 

ในปี 2562 และลดลง 1.37 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 43.22 ในปี 2563 และลดลง 0.26 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 60.76 ในงวดสาม

เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวสอดคล้องกบัมลูค่าเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และ

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากในช่วงนัน้ ๆ  

16.2.1.4 ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงนิ โดยหลกัประกอบดว้ย ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมื ค่าใชจ้่ายทางการเงนิจากสญัญาเช่าทางการเงนิ และ

ค่าธรรมเนียมจากธนาคาร 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนทางการเงนิเท่ากบั 17.70 ล้านบาท 11.85 ล้านบาท 8.98 ล้านบาท 2.27 ล้านบาท 

และ 1.79 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.44 รอ้ยละ 0.37 รอ้ยละ 0.22 รอ้ยละ 0.23 และรอ้ยละ 0.15 ของ

รายไดร้วม ตามลําดบั ลดลง 5.85 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 33.07 ในปี 2562 และลดลง 2.87 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 24.19 ในปี 

2563 และลดลง 0.48 ล้านบาท หรอืร้อยละ 21.00 มสีาเหตุหลกัมาจากการทยอยชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวบางส่วนทีถ่งึ

กําหนดชาํระ และไม่ไดม้กีารกูย้มืเงนิระยะยาวเพิม่เตมิในระหว่างงวด 
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16.2.1.5 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้ท่ากบั 92.31 ลา้นบาท 30.49 ลา้นบาท 19.55 ลา้นบาท 3.56 ลา้นบาท 

และ 18.88 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.69 ร้อยละ 36.12 ร้อยละ 18.37 ร้อยละ 22.86 และร้อยละ 

21.45 ของกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ตามลําดบั ซึง่การเปลีย่นแปลงของค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดโ้ดยหลกัเป็นผลมาจากการ

เพิ่มขึ้นหรือลดลงของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และผลกระทบทางภาษีต่าง ๆ เช่น รายได้ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น 

ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้มหรอืค่าใชจ้่ายทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้ และผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี 

16.2.1.6 กาํไรสาํหรบัปี 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มกํีาไรสุทธเิท่ากบั 333.24 ล้านบาท 140.65 ล้านบาท 86.89 ล้านบาท 12.01 ล้านบาท และ 

69.15 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 192.59 ล้านบาท หรอืร้อยละ 57.79 ในปี 2562 และลดลง 53.76 ล้านบาท หรอืร้อยละ 

38.22 ในปี 2563 และเพิม่ขึน้ 57.14 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 475.80 หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ 8.31 รอ้ยละ 

4.38 รอ้ยละ 2.10 รอ้ยละ 1.23 และรอ้ยละ 5.83 ตามลําดบั 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มกํีาไร

สุทธเิท่ากบั 333.24 ลา้นบาท และ 140.65 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลง 192.59 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 57.79 หรอืคดิเป็นอตัรา

กําไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ 8.31 และร้อยละ 4.38 ตามลําดบั โดยการลดลงของกําไรสุทธแิละอตัรากําไรสุทธมิสีาเหตุหลกัมา

จากรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งลดลงจากโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ไดส่้งมอบงานในปี 2561 และโครงการก่อสรา้งใหม่

ได้เริม่ก่อสร้างในปี 2562 ซึ่งการรบัรู้รายได้โครงการในช่วงแรกจะน้อย อีกทัง้ อตัรากําไรขัน้ต้นจากการรบัเหมาก่อสร้าง

ลดลงเช่นกนัเป็นผลมาจาก ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ริม่งานก่อสรา้งโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ เช่น โครงการ

รถไฟทางคู่ ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร และโครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิว้-กุดจกิ รวมถงึโครงการงานทางขนาดใหญ่

ต่าง ๆ ซึ่งมอีตัรากําไรขัน้ต้นทีน้่อยกว่าโครงการอื่น ๆ นอกจากน้ี การลดลงของกําไรสุทธมิาจากทีใ่นปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ 

ได้นํากําลงัการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปมาใช้สําหรบัโครงการของกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งมอบสินค้า

ดงักล่าวใหก้บับุคคลภายนอกทัง้จาํนวนในช่วงต้นปี 2562 ทําใหอ้ตัรากําไรขัน้ตน้จากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งลดลงอย่างมี

นัยสาํคญั 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มกํีาไร

สุทธเิท่ากบั 140.65 ล้านบาท และ 86.89 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 53.76 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 38.22 หรอืคดิเป็นอตัรา

กําไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 4.38 และรอ้ยละ 2.10 ตามลําดบั โดยการลดลงมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของกําไรขัน้ต้นจาก

การรบัเหมาก่อสรา้ง เน่ืองจากรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสร้างในปี 2563 โดยหลกัมาจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งมี

อตัรากําไรขัน้ตน้น้อยกว่าโครงการอื่น ๆ ในปี 2562 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 เทยีบกบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทั

ฯ มกํีาไรสุทธเิท่ากบั 12.01 ล้านบาท และ 69.15 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 57.14 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 475.80 หรอืคดิ

เป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ 1.23 และร้อยละ 5.83 ตามลําดบั โดยการเพิม่ขึ้นมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของ

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งและอตัรากําไรขัน้ตน้จากการรบัเหมาก่อสรา้งอย่างมนัียสาํคญั  

ทัง้น้ี หากหกักําไรจากการปรบัลดหน้ีสนิค่างานก่อสรา้งจากการที ่VCEC ไดร้บัการยกหน้ีจากเจา้หน้ี จาํนวน 24.27 

ล้านบาทในปี 2562 และกําไรจากการโอนสทิธใิน VCEC ใหก้บับุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนัทีจ่ํานวน 19.13 ล้านบาทในปี 2563 

จะทาํใหกํ้าไรสาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 333.24 ลา้นบาท 116.38 ลา้นบาท และ 

67.76 ลา้นบาท ตามลําดบั 



ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  บรษิทั ซวีลิเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน) 

   
 

  

ส่วนที ่2.4.16 หน้า 16 
 

16.2.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

16.2.2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 

3,078.39 ล้านบาท 3,772.57 ล้านบาท 4,944.85 ล้านบาท และ 6,330.27 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 694.18 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 

22.55 ในปี 2562 และเพิม่ขึน้ 1,172.28 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 31.07 ในปี 2563 และเพิม่ขึน้ 1,385.42 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

28.02 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

ทัง้น้ี สนิทรพัยห์ลกั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ไดแ้ก่ (i) รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชาํระ (ii) เงนิสดและรายการเทยีบเท่า

เงนิสด และเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั (iii) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (iv) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (v) ลูกหน้ีเงนิ

ประกนัผลงาน (vi) เงนิจ่ายล่วงหน้าผูร้บัเหมาและเงนิมดัจาํค่าสนิคา้ และ (vii) สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้รายการดงักล่าวรวมกนั

คดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 92.34 ของสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ ประกอบด้วย (i) เงินสด และ (ii) เงินฝากธนาคาร ซึ่ง

ประกอบดว้ยเงนิฝากออมทรพัย ์เงนิฝากประจาํ และตัว๋แลกเงนิ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด จํานวน 84.22 ล้านบาท 590.54 ล้านบาท 274.27 ล้านบาท และ 1,400.46 ล้านบาท ตามลําดบั การ

เปลี่ยนแปลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของกลุ่มบรษิทัฯ เกดิจากการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของเงนิสดสุทธทิี่ได้มา

จาก หรอืใชไ้ปในกจิกรรมดําเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิเป็นหลกั (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน

ส่วนที ่2.4.16 ขอ้ 16.2.3 การวเิคราะหก์ระแสเงนิสด) 

(ข) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้ โดยหลกัประกอบดว้ย ลูกหน้ีจากการรบัเหมาก่อสรา้ง  และลูกหน้ีจากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหน้ีการค้า 

จํานวน 103.53 ล้านบาท 172.43 ล้านบาท 533.98 ล้านบาท และ 281.27 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งมีรายละเอียดลูกหน้ี

การคา้แบ่งตามอายุหน้ีคงคา้ง ดงัน้ี  

ลูกหน้ีการค้า  

ตามอายุหน้ีคงค้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 5.13 4.96 - - - - - - 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 0.00 0.00 - - - - - - 

3 – 6 เดอืน - - - - - - - - 

6 – 12 เดอืน - - - - - - - - 

มากกว่า 12 เดอืน - - - - - - - - 

รวม – กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 5.13 4.96 - - - - - - 

กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั         

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 91.71 88.58 120.08 69.64 418.84 78.44 172.48 61.32 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 9.64 9.31 45.89 26.62 66.17 12.39 82.88 29.46 
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3 – 6 เดอืน 1.49 1.44 6.20 3.60 15.02 2.81 14.84 5.28 

6 – 12 เดอืน 0.63 0.61 0.26 0.15 33.94 6.36 11.07 3.94 

มากกว่า 12 เดอืน - - 0.01 0.00 - - - - 

รวม – กิจการท่ีไม่เก่ียวข้อง

กนั 
103.47 101.57 172.43 100.00 533.98 100.00 281.27 100.00 

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (5.08) (4.91) - - - - - - 

รวมลูกหน้ีการค้า 103.53 100.00 172.43 100.00 533.98 100.00 281.27 100.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มลูีกหน้ีการคา้ – สุทธ ิจํานวน 

103.53 ลา้นบาท และ 172.43 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 68.91 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 66.57 ในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกั

มาจากการคา้งชาํระของลูกหน้ีจากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งทีม่กีารสัง่ซื้อเป็นจาํนวนมากในช่วงใกลส้ิน้ปีทีย่งัคงไมถ่งึกําหนด

ชําระ รวมถึงส่วนลูกหน้ีการค้าทีค่้างชําระน้อยกว่า 3 เดอืนเพิม่สูงขึ้นจากการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ผ่อนผนัให้กบัลูกหน้ีจากการ

จําหน่ายวสัดุก่อสรา้งทีนํ่าวสัดุก่อสรา้งไปใชใ้นโครงการก่อสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ทีย่งัคงไม่สามารถเบกิจ่ายจากหน่วยงาน

ราชการ อย่างไรกด็ ีลูกหน้ีการคา้ทีค่า้งชาํระน้อยกว่า 3 เดอืนส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีจากการจําหน่ายวสัดุก่อสรา้ง ซึ่งไดม้กีาร

ชาํระเงนิแลว้ในไตรมาส 1 ปี 2563  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มลูีกหน้ีการคา้ – สุทธ ิจํานวน 

172.43 ล้านบาท และ 533.98 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 361.55 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 209.68 ในปี 2563 โดยมสีาเหตุ

หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีโครงการก่อสรา้งทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ส่งมอบงานเพิม่เตมิใหก้บัเจา้ของโครงการในปี 2563 ไดแ้ก่ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย กจิการร่วมคา้เอสททีพี ีและกรมทางหลวง ซึง่ลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวเป็นลูกหน้ีทีย่งัไม่ครบกําหนด

ชาํระและเกนิกําหนดชาํระน้อยกว่า 3 เดอืน อกีทัง้ ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งทีเ่ป็นผูร้บัเหมาช่วงเพิม่ขึน้ เน่ืองจาก

กลุ่มบรษิทัฯ ผ่อนผนัใหก้บัลูกหน้ีจากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งทีนํ่าวสัดุก่อสรา้งไปใชใ้นโครงการก่อสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ที่

ยงัคงไม่สามารถเบกิจ่ายจากหน่วยงานราชการ ทําให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มลูีกหน้ีการคา้ทีเ่กนิกําหนด

ชําระระหว่าง 6 – 12 เดอืนจํานวน 33.94 ล้านบาท ซึง่เป็นลูกหน้ีจากการจําหน่ายวสัดุก่อสรา้งทัง้จํานวน ทัง้น้ี ลูกหน้ีจาก

การจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งคา้งนานดงักล่าวมกีารวางหลกัประกนัการจา้งเหมาช่วงและมมีลูค่าเจา้หน้ีคงคา้งจากการดาํเนินการ

รบัเหมาช่วงกบักลุ่มบรษิทัฯ มากกว่ามลูค่าลูกหน้ีคงคา้ง ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึไม่ไดต้ัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มลูีกหน้ีการคา้ – สุทธ ิจํานวน 

533.98 ลา้นบาท และ 281.27 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลง 252.72 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 47.29 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่ม

บรษิทัฯ ไดร้บัชําระค่าจา้งรบัเหมาก่อสรา้งจากเจา้ของโครงการ ซึ่งลูกหน้ีโครงการก่อสรา้งลดลงจาก 323.40 ล้านบาท ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็น 77.78 ล้านบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 โดยหลกัจากโครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-

กุดจกิ และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงสะพานน้อย-ชุมพร ส่วนลูกหน้ีการคา้ทีค่า้งชําระระหว่าง 3 – 12 เดอืนลดลงโดยหลกั

เป็นผลมาจากการชาํระค่าวสัดุก่อสรา้งจากผูร้บัเหมาช่วง 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 12.90 วนั 15.89 วนั 31.17 วนั และ 31.13 วนั ตามลําดบั ซึง่

อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสัน้ เน่ืองจากโครงการก่อสร้างส่วนมากของกลุ่มบริษัทฯ ส่งมอบงานทุกเดือน หรือส่งมอบตาม

ความสําเร็จของชิ้นงาน (Milestone) นอกจากน้ี การเพิม่ขึน้ของระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยในปี 2562 เพิม่ขึ้นเป็นผลมาจากที่

กลุ่มบรษิทัฯ ผ่อนผนัใหก้บัลูกหน้ีจากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งทีนํ่าวสัดุก่อสรา้งไปใชใ้นโครงการก่อสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ที่

ยงัคงไม่สามารถเบกิจ่ายจากหน่วยงานราชการ อย่างไรก็ด ีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยได้เพิม่ขึน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

จากการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้ในปี 2563 จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งและรายไดจ้ากการจาํหน่าย

วสัดุก่อสรา้งเพิม่ขึ้นอย่างมนัียสําคญั รวมถงึการผ่อนผนัใหก้บัลูกหน้ีจากการจําหน่ายวสัดุก่อสร้างขา้งต้น ทัง้น้ี ระยะเวลา

เกบ็หน้ีเฉลีย่ไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสาํคญั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 อกี

ทัง้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ ไม่มลูีกหน้ีการคา้ทีค่า้งชาํระหน้ีนานมากกว่า 12 เดอืน  
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ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มค่ีาเผื่อหน้ี

สงสยัจะสญูจาํนวน 5.08 ลา้นบาท 0 บาท 0 ลา้นบาท และ 0 ลา้นบาท โดยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูในปี 2561 เกดิจากรายการ

ลูกหน้ีการคา้ระหว่าง CCSP และ VCEC  

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยพจิารณาจากการผดิสญัญาที่

อาจจะเกิดขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า ซึ่งโดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเก็บเงนิ การวเิคราะห์อายุหน้ี และสถานะ

ทางการเงนิของลูกหน้ี ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ พจิารณาว่าความเสีย่งดา้นเครดติจะเพิม่ขึน้อย่างมนัียสําคญั เมื่อมกีารคา้งชําระ

การจ่ายเงนิตามสญัญาเกินกว่า 30 วนั และพจิารณาว่าสินทรพัย์ทางการเงนินัน้มีการผดิสญัญา เมื่อมกีารค้างชําระการ

จ่ายเงนิตามสญัญาเกนิกว่า 90 วนั  

ลูกหน้ีอื่น โดยหลกัประกอบดว้ย ลูกหน้ีการขอภาษีคนื ลูกหน้ีส่วนแบ่งจากการผลติหนิ และดอกเบี้ยค้างรบั 

เป็นตน้  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มลูีกหน้ีอื่น จาํนวน 

24.76 ลา้นบาท 20.87 ลา้นบาท 0.40 ลา้นบาท และ 0.38 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่มรีายละเอยีดลูกหน้ีอื่น ดงัน้ี 

ลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนี้อืน่ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.63 2.53 - - - - - - 

ลูกหนี้อืน่ – กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง

กนั 
24.14 97.47 20.87 100.00 0.40 100.00 0.38 100.00 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 24.76 100.00 20.87 100.00 0.40 100.00 0.38 100.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มลูีกหน้ีอื่นจาํนวน 24.76 ล้าน

บาท และ 20.87 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่เป็นลูกหน้ีการขอคนืภาษ ีและดอกเบีย้รบั และเปลีย่นแปลงอย่างไม่มนัียสาํคญั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มลูีกหน้ีอื่นจาํนวน 20.87 ล้าน

บาท และ 0.40 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลง 20.47 ลา้นบาท ในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการไม่รวมขอ้มลูทางการเงนิ

ของ VCEC ในงบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 จากผลของการโอนสทิธแิละหน้าที่ตลอดจน

หน้ีสนิทัง้ปวงทีม่อียู่ ใหแ้ก่บุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง จงึทาํใหส่้วนของลูกหน้ีลดลง ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ลูกหน้ีอื่นไม่ได้

มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสาํคญั จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

(ค) รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระ  

รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชําระ คอื มูลค่าของรายการทีม่กีารบนัทกึรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งแล้ว แต่กลุ่ม

บรษิทัฯ ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็จากลูกคา้ เน่ืองจาก ณ สิน้งวดดงักล่าวยงัไม่ถงึระยะเวลาส่งมอบงานงวดนัน้ ๆ ทัง้น้ี สญัญาจา้ง

เหมาส่วนมากจะกําหนดให้ส่งมอบงานและเบกิเงินค่างวดงานการจ่ายตามปริมาณที่ทําจริง ณ วนัที่ที่กําหนดในสญัญา 

(Fixed unit price) หรอืจ่ายตามความสาํเรจ็ของชิน้งาน (Milestone)  

ทัง้น้ี สาเหตุหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่สามารถเรียกชําระเงินค่ารับเหมาก่อสร้าง สามารถแบ่งได้เป็น 5 

ประเภท ไดแ้ก่  

(i) รายได้งานก่อสร้างทีร่อรายงานผลการทดสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ จะสามารถเรยีก

ชาํระเงนิค่ารบัเหมาก่อสรา้งเมื่อชิ้นงานเสรจ็สิน้ และครบกําหนดระยะเวลาทดสอบ เช่น งานกําแพงกนั
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ดนิ (Retaining Wall) และงานเสาเขม็เจาะ (Bored Piles) ต้องรอผลทดสอบอายุคอนกรตีที ่28 วนัจงึจะ

สามารถตัง้เบกิผลงานได ้

(ii) รายได้งานก่อสร้างที่รอการดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทัง้ชิ้นงานก่อนส่งงวดงาน ซึ่งเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดในสญัญาจา้งเหมาทีกํ่าหนดใหผู้ร้บัจา้งดําเนินการก่อสรา้งชิน้ส่วนงานตามสญัญาใหแ้ลว้เสรจ็

ทัง้ชิน้งานจงึทาํการเรยีกชาํระกบัเจา้ของโครงการได ้

(iii) รายได้งานก่อสร้างทีร่อดําเนินการติดตัง้ชิ้นส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูป ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดในสญัญา

จา้งเหมาบางฉบบัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จะสามารถเรยีกชําระเงนิไดส่้วนหน่ึงเมื่อผลติเสรจ็ และสามารถเรยีก

ชาํระเงนิส่วนทีเ่หลอืเมื่อตดิตัง้แลว้เสรจ็ อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งเมื่อ

มตีน้ทุนงานก่อสรา้งเกดิขึน้หรอืเมื่อกลุ่มบรษิทัฯ เริม่ผลติหรอืซื้อชิน้ส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รปู  

(iv) รายไดง้านก่อสรา้งทีร่อการอนุมตัหินังสอืการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ ไดต้กลงแก้ไข

เน้ืองานก่อสรา้ง และไดเ้ริม่ดาํเนินการก่อสรา้งตามทีต่กลงกนั แต่ยงัคงรอการแกไ้ขสญัญาจา้งเหมาเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

(v) รายได้งานก่อสร้างรอเบกิตามรอบการเก็บเงนิปกติตามเงื่อนไขสญัญา ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ ยงัไม่ได้เรยีก

ชาํระเน่ืองจากทาํงานแลว้เสรจ็แตย่งัไม่ถงึกําหนดวนัทีส่ามารถวางบลิเรยีกเกบ็เงนิได ้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดท้ีย่งัไม่ได้

เรยีกชาํระ จาํนวน 706.08 ลา้นบาท 961.23 ลา้นบาท 1,863.78 ลา้นบาท และ 2,202.04 ลา้นบาท ตามลําดบั 

รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราส่วนของงานทีท่ํา

สาํเรจ็ 

5,522.60 2,117.47 5,928.52 5,969.97 

หกั: มลูค่างานก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ (4,816.52) (1,156.24) (4,064.74) (3,767.93) 

รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระ 706.08 961.23 1,863.78 2,202.04 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชําระ

จํานวน 706.08 ล้านบาท และ 961.23 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 255.15 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 36.14 ในปี 2562 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากโครงการก่อสรา้งใหม่ยงัไม่ถงึขอ้กําหนดทีจ่ะเรยีกชาํระ รวมถงึโครงการก่อสรา้งบางส่วนอยู่ในระหว่างการ

แก้ไขสญัญาจ้างเหมา และ/หรอืเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้สามารถเรยีกชําระได้ตามระเบยีบของหน่วยงานราชการ ทัง้น้ี 

รายได้ที่ยงัไม่ได้เรยีกชําระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยหลกัมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ และ

โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร รวมเป็นจาํนวน 624.49 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชําระ

จาํนวน 961.23 ลา้นบาท และ 1,863.78 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 902.55 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 93.89 ในปี 2563 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการเงือ่นไขการเบกิเงนิทีจ่ะตอ้งดําเนินการใหส่้วนงานสมบูรณ์ทัง้ส่วน รายไดง้านก่อสรา้งทีร่อรายงานผล

การทดสอบคุณภาพงานก่อสรา้ง และการรอผลทดสอบคุณภาพแล้วเสรจ็จงึสามารถตัง้เบกิผลงานได ้ทัง้น้ี รายไดท้ีย่งัไม่ได้

เรยีกชาํระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยหลกัมาจากโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ จาํนวน 982.34 ลา้นบาท  
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้ที่ยงัไม่ได้เรยีกชําระ

จํานวน 1,863.78 ล้านบาท และ 2,202.04 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 338.26 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 18.15 โดยมสีาเหตุ

หลกัมาจากการเพิม่โครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ จํานวน 186.65 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนไดม้กีารส่งมอบงานใน

เดอืนเมษายน 2564 จํานวน 299.00 ล้านบาท และโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงบางสระบุร-ีแก่งคอย จํานวน 54.12 ล้าน

บาท เน่ืองจากเป็นช่วงเริม่ต้นการก่อสรา้ง รวมถึงโครงการทางหลวงต่าง ๆ ที่มคีวามคบืหน้าในการก่อสร้างและทยอยส่ง

มอบงานตามเงือ่นไขของสญัญา 

สําหรบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชําระจํานวน 2,202.04 ล้านบาท สามารถแยกตาม

อายุทีค่งคา้งในแต่ละปี ดงัน้ี  

รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระท่ีเกิดข้ึนในแต่ละงวด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชําระ - - 1,410.30 791.74 

สดัส่วนต่อรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชําระ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

- - 64.04% 35.96% 

นอกจากน้ี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชาํระสําหรบัโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-

กุดจกิจาํนวน 1,168.98 ลา้นบาท สามารถแยกตามสาเหตุทีท่าํใหย้งัไม่สามารถเรยีกชาํระเงนิค่ารบัเหมาก่อสรา้ง ดงัน้ี 

รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระ 

สาํหรบัโครงการรถไฟความเรว็สูง  

ช่วงสีค้ิว-กดุจิก 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระท่ีเกิดข้ึนในแต่ละงวด  

สาํหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวด

สามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

(i) รอรายงานผลการทดสอบคุณภาพงาน - - 136.41 - 

(ii) งานทีร่อการดําเนินการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็

ก่อนส่งงวดงาน  

- - 482.04 70.56 

(iii) รอดําเนินการตดิตัง้ชิน้สว่นคอนกรตีสาํเรจ็รปู - - 264.28 147.45 

(iv) รอการอนุมตัหินังสอืการเปลีย่นแปลง

ขอบเขตงาน 

- - 60.49 7.75  

(v) งานรอเบกิตามรอบการเกบ็เงนิปกตติาม

เงื่อนไขสญัญา 

- - - - 

ทัง้น้ี รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชําระ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 โดยหลกัเกดิจากงานก่อสรา้งคนัทางและโครงสรา้ง 

และงานอาคารและระบบระบายน้ําที่รอการดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นชิ้นงาน งานก่อสร้างที่รอดําเนินการติดตัง้

ชิน้ส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รปู และงานก่อสรา้งทีร่อรายงานผลการทดสอบคุณภาพงานก่อสรา้ง ซึง่ระหว่างวนัที ่1 เมษายน 2564 

ถงึ 31 เมษายน 2564 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้รยีกชําระกบัการรถไฟแห่งประเทศไทยสําหรบัโครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-

กุดจกิ เพิม่เตมิรวมทัง้สิน้ 299.00 ลา้นบาท 
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อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ ไดแ้ลว้เสรจ็

ภายในช่วงกลางปี 2564 ดงันัน้ รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชําระของโครงการดงักล่าวคาดว่าจะสามารถเรยีกชําระไดท้ัง้จํานวน

ภายในปี 2564  

นอกจากน้ี รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชาํระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

สามารถแยกตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะเรยีกชาํระจากเจา้ของโครงการในอนาคต ดงัน้ี 

รายได้ 

ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภายใน 3 เดอืน 307.64 32.00 709.39 38.06 973.77 44.22 

ภายใน 3 – 12 เดอืน 647.24 67.34 1,154.40 61.94 1,228.28 55.78 

มากกว่า 1 ปี 6.35 0.66 - - - - 

รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระ 961.23 100.00 1,863.78 100.00 2,202.04 100.00 

จากตารางระยะเวลาทีค่าดว่าจะเรยีกชาํระจากเจา้ของโครงการ พบว่า ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ 

คาดว่าจะสามารถเรยีกชาํระเงนิจากเจา้ของโครงการภายใน 3 เดอืนจาํนวน 973.77 ลา้นบาท ซึง่โดยหลกัจะเป็นรายไดท้ีเ่กดิ

จากงานทีร่อการดาํเนินการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนส่งงวดงาน และจากโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ โครงการ

ท่าอากาศยานจงัหวดัตรงั โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และโครงการ

รถไฟทางคู ่ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร 

ในขณะที่ระยะเวลาทีค่าดว่าจะเรยีกชําระได้ภายใน 3 – 12 เดอืนจํานวน 1,228.28 ล้านบาท โดยหลกัเป็น

รายไดท้ีเ่กดิจากรายไดท้ีเ่กดิจากงานทีร่อการดําเนินการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนส่งงวดงาน และรอดาํเนินการตดิตัง้ชิ้นส่วน

คอนกรตีสําเรจ็รูป ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ จะสามารถเรยีกชาํระไดเ้มื่อดําเนินการก่อสรา้งชิน้งานหรอืตดิตัง้แล้วเสรจ็ ทัง้น้ี รายไดท้ี่

ยงัไม่ได้เรยีกชําระดงักล่าวโดยหลกัมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงบาง

สะพานน้อย-ชุมพร 

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามพยายามทีจ่ะบรหิารจดัการเกีย่วกบัระยะเวลาในการส่งมอบและการเรยีกเกบ็

เงนิใหส้ัน้ลงจากการเจรจาแบ่งงวดการส่งมอบงานใหส้อดคล้องกบัแผนการก่อสรา้งจรงิในบางโครงการก่อสรา้ง รวมถงึ วาง

แผนการก่อสรา้งใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุดเพื่อใหส้ามารถส่งมอบงานไดเ้รว็ขึน้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่

2.2.2 ขอ้ 2.4.1.1 (7) การดาํเนินการก่อสรา้ง) 

(ง) ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 

ลูกหน้ีเงนิประกนัผลงาน คอื มลูค่าทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดว้างหลกัประกนัผลงานเมื่อส่งมอบงานในแต่ละงวดตามที่

กําหนดในสญัญาจ้างเหมาหรือสญัญาจ้างทําของประมาณร้อยละ 10.00 ของมูลค่าเบิกจ่ายในแต่ละงวดงาน ทัง้น้ี กลุ่ม 

บรษิทัฯ จะไดร้บัหลกัประกนัผลงานคนืเมื่อกลุ่มบรษิทัฯ หมดภาระคํ้าประกนัสญัญาหรอืส่งมอบสนิคา้แล้วเสรจ็ อย่างไรกด็ ี

กลุ่มบรษิทัฯ สามารถทีจ่ะถอนเงนิประกนัผลงานคนืโดยการวางหนังสอืคํ้าประกนัเพื่อเป็นหลกัประกนักบัเจา้ของโครงการ

แทนได ้

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหน้ีเงินประกัน

ผลงานจาํนวน 302.50 ลา้นบาท 120.08 ลา้นบาท 249.51 ลา้นบาท และ 272.68 ลา้นบาท ตามลําดบั 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหน้ีเงินประกันผลงาน

จํานวน 302.50 ล้านบาท และ 120.08 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 182.43 ล้านบาท หรอืร้อยละ 60.31 ในปี 2562 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิประกนัผลงานคนืจากโครงการก่อสรา้งทีส่รา้งแล้วเสรจ็หลายโครงการหรอืการวาง

หนังสอืคํ้าประกนัใหก้บัเจา้ของโครงการเพื่อถอนเงนิประกนัผลงานดงักล่าว และจากการจําหน่ายชิน้ส่วนคอนกรตีสําเรจ็รปู

บางส่วน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหน้ีเงินประกันผลงาน

จํานวน 120.08 ล้านบาท และ 249.51 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 129.43 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 107.79 ในปี 2563 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการส่งมอบงานเพิม่เตมิในระหว่างงวด อย่างไรกด็ ีในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัคนืเงนิประกนัผลงานจาก

การจาํหน่ายชิน้ส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รปูจาํนวน 24.46 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มลูีกหน้ีเงนิประกนัผลงานจํานวน 

249.51 ล้านบาท และ 272.68 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 23.18 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 9.29 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ

ส่งมอบงานเพิม่เตมิในระหว่างงวด 

(จ) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กรรมการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิใหกู้้ยมืระยะ

สัน้แก่กรรมการจํานวน 143.59 ล้านบาท 0 บาท 0 บาท และ 0 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้น้ี กรรมการรายดงักล่าวไดค้นืเงนิ

กูย้มืใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ ทัง้จาํนวนแลว้ในปี 2562 

(ฉ) สินค้าคงเหลือและวสัดรุอโอนเข้างาน 

สนิคา้คงเหลอืและวสัดุรอโอนเขา้งานของกลุ่มบรษิทัฯ แสดงมลูค่าตามราคาทุน (ตามวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก) 

หรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ี ราคาทุนประกอบดว้ยต้นทุนค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่างานผูร้บัเหมา

ช่วง และค่าบรกิารและค่าใชจ้่ายอื่นของโครงการระหว่างรอลงนามในสญัญา (ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในโครงการทีอ่ยู่ระหว่างรอลง

นามในสญัญา เมื่อกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาแลว้นัน้ รายการดงักล่าวจะถูกบนัทกึเป็นตน้ทุนโครงการแทน)  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืและ

วสัดุรอโอนเขา้งานจาํนวน 157.64 ลา้นบาท 56.65 ลา้นบาท 96.39 ลา้นบาท และ 149.40 ลา้นบาท ตามลําดบั 

สินค้าคงเหลือและ 

วสัดรุอโอนเข้างาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วสัดุรอโอนเขา้งาน 65.27 41.40 45.94 81.09 79.40 82.37 121.01 81.00 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 49.56 31.44 - - - - - - 

วตัถุดบิ 42.82 27.16 10.71 18.91 16.99 17.63 28.39 19.00 

รวมสินค้าคงเหลือและ 

วสัดรุอโอนเข้างาน 
157.64 100.00 56.65 100.00 96.39 100.00 149.40 100.00 
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วสัดุรอโอนเขา้งาน คอื วสัดุที่กลุ่มบรษิัทฯ ซื้อมาเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโดยตรง เช่น เหล็ก คอนกรีต 

น้ํามนั และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  

สินค้าสําเร็จรูป คือ สินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ ซื้อมาหรือผลิตเพื่อจําหน่ายให้กับบุคคลภายนอก เช่น ชิ้นส่วน

คอนกรตีสาํเรจ็รปู และวตัถุดบิ คอื วตัถุดบิทีก่ลุ่มบรษิทัฯ มไีวเ้พื่อผลติชิน้ส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รปู 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืและวสัดุรอโอน

เขา้งานจาํนวน 157.64 ลา้นบาท และ 56.65 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลง 100.99 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 64.06 ในปี 2562 โดย

มสีาเหตุหลกัมาจากการส่งมอบชิน้ส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูปใหก้บับุคคลภายนอกทัง้จาํนวนแล้วเสรจ็ในตน้ปี 2562 อกีทัง้ กลุ่ม

บรษิทัฯ ไดม้กีารบรหิารจดัการคลงัสนิคา้และวสัดุรอโอนเขา้งานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อลดภาระและระยะเวลาการถอื

ครองสนิคา้คงเหลอืและวสัดุรอโอนเขา้งาน ซึง่เป็นหน่ึงในกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการเงนิสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืและวสัดุรอโอน

เขา้งานจาํนวน 56.65 ลา้นบาท และ 96.39 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 39.74 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 70.15 ในปี 2563 โดย

มีสาเหตุหลกัมาจากการซื้อวสัดุก่อสร้างเพื่อรองรบัโครงการก่อสร้าง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก 

โครงการอ่างเก็บน้ําคลองสงัข์ และโครงการทางหลวงหมายเลข 3246 เป็นต้น และการซื้อวตัถุดิบมาเพื่อผลิตชิ้นส่วน

คอนกรตีสาํเรจ็รปู 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืและวสัดุรอโอน

เขา้งานจํานวน 96.39 ล้านบาท และ 149.40 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 53.01 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 55.00 โดยมสีาเหตุ

หลกัมาจากการซื้อวสัดุก่อสร้างเพื่อรองรบัโครงการก่อสร้าง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ และการซื้อ

วตัถุดบิมาเพื่อผลติชิน้ส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รปู 

(ช) เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รบัเหมาและเงินมดัจาํค่าสินค้า 

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้ร ับเหมา คือ เงินที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่ารับเหมาก่อสร้างล่วงหน้าให้กับผู้ร ับเหมาช่วง

ประมาณรอ้ยละ 10.00 ถงึรอ้ยละ 15.00 ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ จะทยอยหกัเงนิค่าจา้งล่วงหน้าดงักล่าวในแต่ละงวดงานซึ่งสมัพนัธ์

กบัสญัญาทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ทาํกบัลูกคา้เจา้ของโครงการ และเงนิมดัจาํค่าสนิคา้ คอื เงนิมดัจาํค่าวสัดุก่อสรา้งเมื่อมกีารสัง่สนิคา้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้า

ผู้ร ับเหมาและเงินมัดจําค่าสินค้าจํานวน 117.40 ล้านบาท 319.17 ล้านบาท 229.55 ล้านบาท และ 198.47 ล้านบาท 

ตามลําดบั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มเีงนิจ่ายล่วงหน้าผูร้บัเหมา

และเงนิมดัจําค่าสนิค้าจํานวน 117.40 ล้านบาท และ 319.17 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึ้น 201.77 ล้านบาท หรอืร้อยละ 

171.87 ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลาย

โครงการ ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มกีารว่าจา้งผูร้บัเหมาช่วงเพิม่มากขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มเีงนิจ่ายล่วงหน้าผูร้บัเหมา

และเงนิมดัจําค่าสนิคา้จาํนวน 319.17 ล้านบาท และ 229.55 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 89.62 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 28.08 

ในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการรบัมอบเครื่องจกัรทีม่าใชใ้นโครงการ และมลูค่าเงนิจ่ายล่วงหน้าสุทธทิีถ่กูหกัออกเมื่อ

ผูร้บัเหมาช่วงส่งงวดงานมากกว่าการจ่ายเงนิล่วงหน้าสําหรบัโครงการใหม่ ซึ่งการลดลงของเงนิจ่ายล่วงหน้าผูร้บัเหมาโดย

หลกัมาจากโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบ

นอกกรุงเทพมหานคร และโครงการเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแมน้ํ่ากระบุร ี
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิจ่ายล่วงหน้าผูร้บัเหมาและ

เงนิมดัจาํค่าสนิคา้จาํนวน 229.55 ลา้นบาท และ 198.47 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลง 31.08 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.54 โดย

มสีาเหตุหลกัมาจากการผูร้บัเหมาช่วงส่งงวดงานมากกว่าการจ่ายเงนิล่วงหน้าสําหรบัโครงการใหม่ ซึ่งการลดลงของเงนิจ่าย

ล่วงหน้าผูร้บัเหมาโดยหลกัมาจากโครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สาย

คู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

(ซ) เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั คอื เงนิฝากประจําทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดนํ้าไปคํ้าประกนัวงเงนิกู้ยมืและการ

ออกหนังสอืคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิฝากธนาคารที่

มภีาระคํ้าประกนัจํานวน 191.43 ล้านบาท 189.82 ล้านบาท 216.35 ล้านบาท และ 336.23 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้น้ี การ

เปลีย่นแปลงของเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนัมาจากการขอหรอืถอนหนังสอืคํ้าประกนัและวงเงนิสนิเชื่อ 

(ฌ) อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่หเ้ช่าของอาคาร CEC 

ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ บนัทกึบญัชดีว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้ี

การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของอาคารดงักล่าวทุกปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มอีสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุนจํานวน 92.66 ล้านบาท 87.83 ล้านบาท 159.06 ล้านบาท และ 149.21 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้น้ี การ

เปลี่ยนแปลงของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนโดยหลกัเป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาสําหรบัปี และการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของ

พืน้ทีใ่หเ้ช่า อย่างไรกด็ ีการเพิม่ขึน้ของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนในปี 2563 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมา

จากที่กลุ่มบริษัทฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิครัง้แรก ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2563 ทําใหต้้องมกีารเพิม่รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นมลูค่าตามบญัชแีละไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปี 

2562 ทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 
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(ญ) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์หลกัของกลุ่มบรษิัทฯ ได้แก่ เครื่องจกัร เครื่องมอืและ

อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นโครงการก่อสรา้งและโรงงานผลติวสัดุก่อสรา้งต่าง ๆ อาคารและส่วนปรบัปรุง และยานพาหนะ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์จาํนวน 1,061.38 ลา้นบาท 1,116.38 ลา้นบาท 981.62 ลา้นบาท และ 986.61 ลา้นบาท ตามลําดบั  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทีด่นิ 7.58 0.71 7.58 0.68 7.58 0.77 7.58 0.77 

อาคารและสว่นปรบัปรุง 359.85 33.90 377.94 33.85 367.14 37.40 381.56 38.67 

เครื่องมอืและเครือ่งจกัร 537.73 50.66 537.36 48.13 498.57 50.81 492.12 49.88 

เครื่องใชเ้ครื่องตกแต่งและ

อุปกรณ์ 
12.54 1.18 11.67 1.05 10.50 1.07 10.57 1.07 

ยานพาหนะ 54.10 5.10 110.77 9.92 28.90 2.94 29.27 2.97 

สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและ

ตดิตัง้ 
89.59 8.44 71.06 6.37 68.71 7.00 65.51 6.64 

รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – 

สุทธิ 
1,061.38 100.00 1,116.38 100.00 981.62 100.00 986.61 100.00 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

จํานวน 1,061.38 ล้านบาท และ 1,116.38 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 55.00 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5.18 ในปี 2562 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการเช่าซื้อยานพาหนะเพิม่ขึน้เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสรา้งใหม่ เช่น โครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสี

คิว้-กุดจกิ และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

จํานวน 1,116.38 ล้านบาท และ 981.62 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 134.76 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 12.07 ในปี 2563 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฎบิตัคิรัง้แรก ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ทาํให้

สินทรพัย์บางส่วนที่เคยบนัทึกภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โอนออกเป็นสิทธิการใช้ ซึ่งโดยหลกัเป็นเครื่องมือและ

เครื่องจกัรและยานพาหนะ ทัง้น้ี ในระหว่างงวดกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์เพิม่เตมิเพื่อใชใ้นโครงการ

ก่อสร้าง เช่น รถปูคอนกรตีสําหรบัโครงการทางหลวงหมายเลข 3246 โครงเหล็กเลื่อน (Launcher) ในการติดตัง้ชิ้นส่วน

คอนกรตีสาํเรจ็รปู (Segment) สาํหรบัโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิและช่วงสระบุร-ีแก่งคอย รวมถงึโรงงานผลติ

ชิน้ส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รปูและโรงงานแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เทียบกับ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

จํานวน 981.62 ล้านบาท และ 986.61 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึ้น 4.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.51 โดยไม่ได้มีการ

เปลีย่นแปลงอย่างมนัียสาํคญั  
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(ฎ) สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก ณ วนัที ่

1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้ท่ากบั 184.80 ลา้นบาท และ 167.42 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่โดยหลกั

ประกอบดว้ยเครื่องมอืและเครื่องจกัร ยานพาหนะ และสทิธกิารใชท้ีด่นิทีเ่ช่า  

16.2.2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 

1,960.37 ลา้นบาท 2,763.59 ลา้นบาท 3,885.42 ลา้น และ 5,501.69 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 803.21 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 40.97 

ในปี 2562 และเพิม่ขึน้ 1,121.84 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 40.59 ในปี 2563 และเพิม่ขึน้ 1,616.27 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 41.60 

ณ 31 มนีาคม 2564 

ทัง้น้ี หน้ีสนิหลกั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ไดแ้ก่ (i) เงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้ง (ii)  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

(iii) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (iv) หน้ีสนิตามสญัญาเช่า และ (v) เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน รายการดงักล่าวรวมกนั

คดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 95.50 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

(ก) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและเงนิกูย้มืระยะสัน้ โดยหลกักลุ่มบรษิทัฯ 

นํามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกลุ่มบรษิทัฯ และหมุนเวยีนสําหรบัโครงการก่อสรา้ง นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ จะเขา้ทาํ

สญัญากู้ยมืเงนิระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิเป็นรายโครงการก่อสร้าง (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.2.2 ขอ้ 

2.4.1.1 (7) การดําเนินการก่อสรา้ง และส่วนที ่2.2.5 ขอ้ 5.3.6 สญัญาทางการเงนิ) ทัง้น้ี กระบวนการเบกิถอนเงนิกู้ยมืระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงนิทีใ่ชส้าํหรบัโครงการก่อสรา้ง ซึง่โดยหลกัเป็นรปูแบบการโอนสทิธงิวดงาน มดีงัน้ี (i) กลุ่มบรษิทัฯ ออก

ตัว๋อาวลัใหก้บัผูจ้ดัหาวสัดุก่อสรา้ง และ/หรอื ผูร้บัเหมาช่วง และ/หรอื เจา้หน้ีอื่น ๆ เมื่อมกีารวางบลิเรยีกเกบ็เงนิ (ii) เมื่อถงึ

วนัครบกําหนดชาํระ (credit term) ตัว๋อาวลัจะถูกแปลงสภาพเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ และ (iii) เมื่อกลุ่มบรษิทัฯ ส่งมอบงานและ

ได้รบัเงนิจากเจา้ของโครงการ เงนิค่าจา้งเหมาดงักล่าวจะถูกหกักบัยอดเงนิกู้ยมืระยะสัน้สําหรบัโครงการนัน้ ๆ ที่มอียู่กบั

สถาบนัการเงนิ หากมเีงนิค่าจา้งเหมาส่วนเกนิ เงนิดงักล่าวจะเป็นเงนิสดภายในกลุ่มบรษิทัฯ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 406.45 ลา้นบาท 419.23 ลา้นบาท 1,193.52 ลา้นบาท และ 1,128.04 ลา้นบาท ตามลําดบั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั

จํานวน 406.45 ล้านบาท และ 419.23 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึ้น 12.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.14 ในปี 2562 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการกู้ตัว๋สญัญาใชเ้งนิเพิม่เตมิเพื่อใชใ้นโครงการก่อสรา้ง ซึ่งโดยหลกัใชส้ําหรบัโครงการรถไฟความเรว็สงู 

ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร ทัง้น้ี การเพิม่ขึน้ดงักล่าวสอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้ของ

ลูกหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชาํระ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิจํานวน 419.23 ล้านบาท และ 1,193.52 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึ้น 774.29 ล้านบาท หรอืร้อยละ 184.70 ในปี 

2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการใชต้ัว๋สญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเพิม่เตมิ เพื่อสนับสนุนในโครงการก่อสรา้ง ซึ่งโดย

หลกัใชส้ําหรบัโครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ โครงการท่าอากาศยานจงัหวดัตรงั และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วง

บางสะพานน้อย-ชุมพร ทัง้น้ี การเพิม่ขึน้ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชาํระ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิจํานวน 1,193.52 ล้านบาท และ 1,128.04 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 65.48 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5.49 ซึ่งไม่ไดม้ี

การเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสาํคญั และเป็นการเบกิและจ่ายเงนิกูย้มืระยะสัน้ตามปกตขิองธุรกจิ 

(ข) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มเีจ้าหน้ีการค้า 

จํานวน 581.38 ล้านบาท 613.16 ล้านบาท 1,026.97 ล้านบาท และ 1,199.15 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งมรีายละเอยีดเจา้หน้ี

การคา้ ดงัน้ี  

เจ้าหน้ีการค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หนี้การคา้ – กจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
35.28 6.07 23.70 3.87 - - - - 

เจา้หนี้การคา้ – กจิการ

ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
546.09 93.93 589.46 96.13 1,026.97 100.00 1,199.15 100.00 

รวมเจ้าหน้ีการค้า 581.37 100.00 613.16 100.00 1,026.97 100.00 1,199.15 100.00 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้จาํนวน 581.38 

ล้านบาท และ 613.16 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึ้น 31.78 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5.47 ในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

การเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้ทีค่า้งจ่ายผูร้บัเหมาช่วง เน่ืองจากโดยหลกักลุ่มบรษิทัฯ จะชาํระเงนิค่างานก่อสรา้งกบัผูร้บัเหมา

ช่วงต่อเมื่อกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัชาํระจากหน่วยงานราชการ หรอืผูว้่าจา้งแลว้ (Back to Back) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้จาํนวน 613.16 

ล้านบาท และ 1,026.97 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 413.81 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 67.44 ในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากเจา้หน้ีผูร้บัเหมาช่วงจากการทีย่งัไม่ถงึกําหนดส่งงวดงานกบัเจา้ของโครงการ เน่ืองจาก สญัญาจา้งเหมากบัผูร้บัเหมา

ช่วงส่วนใหญ่กําหนดใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ชําระค่าจา้งเหมาเมื่อกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัชําระจากเจา้ของโครงการ ซึ่งเจา้หน้ีผูร้บัเหมา

ช่วงส่วนใหญม่าจากโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวน

รอบนอกกรุงเทพมหานคร  และเจา้หน้ีค่าวสัดุก่อสรา้งเพื่อใชใ้นโครงการก่อสรา้งทีย่งัไม่ถงึกําหนดชําระ อย่างไรกด็ ีลูกหน้ี

การคา้บางส่วนลดลงจํานวน 46.76 ล้านบาท จากการโอนสทิธแิละหน้าทีต่ลอดจนหน้ีสนิทัง้ปวงทีม่อียู่ใน VCEC ทัง้หมดไม่

ว่าทีม่อียู่แล้วในปัจจุบนั หรอืจะไดม้าในภายภาคหน้าใหแ้ก่บุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 ตามบนัทกึ

ขอ้ตกลงกจิการร่วมคา้ VCEC  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้จาํนวน 1,026.97 

ล้านบาท และ 1,199.15 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึ้น 172.18 ล้านบาท หรอืร้อยละ 16.77 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ

เพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีค่าวสัดุก่อสรา้งเพื่อใชใ้นโครงการก่อสรา้งทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ และการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีผูร้บัเหมาช่วง

จากการมคีวามคบืหน้าในการดาํเนินการก่อสรา้งในหลายโครงการ 

ระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 70.37 วนั 80.33 วนั 79.49 วนั และ 97.24 วนั ตามลําดบั 

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัเครดติเทอมจากผูจ้ดัหาวสัดุก่อสรา้งโดยหลกัประมาณ 30 วนัถงึ 90 วนั นอกจากน้ี สาเหตุที่

ทาํใหร้ะยะเวลาชาํระหน้ียาวโดยหลกัเป็นผลจากเงือ่นไขการชาํระเงนิกบัผูร้บัเหมาช่วงทีจ่ะจ่ายค่าจา้งเหมาต่อเมื่อกลุ่มบรษิทั

ฯ ไดร้บัค่าจา้งเหมาจากเจา้ของโครงการ  



ส่วนที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  บรษิทั ซวีลิเอนจเีนียรงิ จํากดั (มหาชน) 

   
 

  

ส่วนที ่2.4.16 หน้า 28 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เจา้หน้ีอื่น โดยหลกัประกอบดว้ย เจา้หน้ีประกนัภยั เจา้หน้ีค่าเช่าทีด่นิ เจา้หน้ีค่า

สาธารณูปโภค ดอกเบี้ยคา้งจ่าย และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายต่าง ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 

มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหน้ีอื่นจํานวน 36.33 ล้านบาท 27.20 ล้านบาท 44.33 ล้านบาท และ 345.88 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึง่มรีายละเอยีดเจา้หน้ีอื่น ดงัน้ี 

เจ้าหน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หนี้อืน่ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.24 0.66 0.06 0.21 - - - - 

เจา้หนี้อืน่ – กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง

กนั 
36.09 99.34 27.14 99.79 44.33 100.00 45.88 13.26 

เงนิปันผลคา้งจ่าย - - - - - - 300.00 86.74 

รวมเจ้าหน้ีอ่ืน 36.33 100.00 27.20 100.00 44.33 100.00 345.88 100.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มเีจา้หน้ีอื่นจาํนวน 36.33  ลา้น

บาท และ 27.20 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 9.13 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 25.13 ในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลง

ของดอกเบีย้คา้งจ่าย และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายทีไ่ม่ไดม้นัียสาํคญั 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มเีจา้หน้ีอื่นจาํนวน 27.20 ลา้น

บาท และ 44.33 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 17.13 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 62.98 ในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าเบี้ย

ประกนัภยัโครงการก่อสรา้ง และประมาณการโบนัสคา้งจ่าย  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มเีจา้หน้ีอื่นจํานวน 44.33 ล้าน

บาท และ 345.88 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึ้น 301.55 ล้านบาท หรอืร้อยละ 608.24 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากที่ประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัจิ่ายเงนิปันผลจาํนวน 300.00 ลา้นบาท และเงนิปันผลดงักล่าวไดม้กีารจ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้

ในเดอืนเมษายน 2564 แลว้ 

(ค) เจ้าหน้ีประกนัผลงาน 

เจ้าหน้ีประกนัผลงาน คือ มูลค่าที่ผู้รบัเหมาช่วงวางหลกัประกนัผลงานเมื่อส่งมอบงานในแต่ละงวดตามที่

กําหนดในสญัญาจา้งเหมาประมาณรอ้ยละ 5.00 ถงึรอ้ยละ 10.00 ของมูลค่าเบกิจ่ายในแต่ละงวดงาน ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ จะ

คนืหลกัประกนัผลงานคนืเมื่อกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัมอบงานงวดสุดทา้ย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มเีจ้าหน้ีประกนั

ผลงานจาํนวน 163.76 ลา้นบาท 67.96 ลา้นบาท 150.78 ลา้นบาท และ 162.15 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลง 95.80 ลา้นบาท 

หรอืร้อยละ 58.50 ในปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากการจ่ายเงนิค่าประกนัผลงานคนืใหก้บัผู้รบัเหมาช่วงทีค่รบกําหนดระยะ

ประกนัผลงานแล้ว และเพิม่ขึน้ 82.81 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 121.85 ในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผูร้บัเหมาช่วงไดม้ี

การส่งมอบงานและเบกิเงนิมากขึน้ ทําให้กลุ่มบรษิทัฯ เรยีกเก็บเงนิประกนัผลงานเพิม่ขึน้เช่นกนั และเพิม่ขึน้ 11.37 ล้าน

บาท หรอืรอ้ยละ 7.54 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผูร้บัเหมาช่วงไดม้กีารส่งมอบงานเพิม่ขึน้สุทธ ิ 
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(ง) รายได้ค่าก่อสร้างรบัล่วงหน้า 

รายไดค่้าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า คอื มลูค่าทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าจา้งรบัเหมาก่อสรา้งมากกว่ามลูค่าทีร่ะบุสญัญาจา้ง

เหมา 

รายได้ค่าก่อสร้างรบัล่วงหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

มลูค่างานก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ - 150.18 - 149.89 

หกั: การรบัรูร้ายไดต้ามอตัราส่วนของ

งานทีท่ําเสรจ็ 

- (144.35) - (131.30) 

รายได้ค่าก่อสร้างรบัล่วงหน้า - 5.83 - 18.59 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดค่้าก่อสรา้ง

รบัล่วงหน้าจาํนวน 0 บาท 5.83 ลา้นบาท 0 ลา้นบาท และ 18.59 ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้น้ี รายไดค่้าก่อสรา้งรบัล่วงหน้าใน

ปี 2562 มาจากโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และรายไดค่้าก่อสรา้งรบั

ล่วงหน้า ณ 31 มนีาคม 2564 มาจากโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงหมายเลข 9 

ตอน 1 และตอน 2 

(จ) เงินรบัล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง 

เงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้ง คอื เงนิค่าจา้งรบัล่วงหน้าตามทีร่ะบุในสญัญาจา้งเหมาหรอืสญัญาจา้งทําของซึง่

เป็นมลูค่าประมาณรอ้ยละ 10.00 ถงึรอ้ยละ 15.00 ของราคาค่าจา้งตามสญัญา ซึง่ในระหว่างปี 2561 ถงึปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ 

มเีงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้งจากทัง้การจา้งเหมาก่อสรา้งและการผลติชืน้ส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รปู 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มเีงนิรบัล่วงหน้า

จากผู้ว่าจา้งจํานวน 439.73 ล้านบาท 1,347.29 ล้านบาท 1,143.13 ล้านบาท และ 2,249.24 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 

907.56 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 206.39 ในปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดช้นะการประมูลและเริม่โครงการใหม่

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัในปี 2562 เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก และทางหลวงหมายเลข 304 และ

โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และลดลง 204.16 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 

15.15 ในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารส่งมอบงานอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเงนิรบัล่วงหน้าจะทยอยถูกหกั

จากเงนิค่าจ้างในแต่ละงวด และเพิม่ขึ้น 1,106.11 ล้านบาท หรอืร้อยละ 96.76 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ เงนิรบั

ล่วงหน้าจากโครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสระบุร-ีแก่งคอย จํานวน 1,284.00 ล้านบาท ซึ่งหกัลบกบัโครงการอื่น ๆ บาง

โครงการทีท่ยอยส่งมอบงานซึง่เงนิรบัล่วงหน้าจะทยอยถูกหกัจากเงนิค่าจา้งในแต่ละงวด 

(ฉ) ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีประมาณการ

หน้ีสนิจากคดคีวามจาํนวน 58.10 ลา้นบาท 43.36 ลา้นบาท 43.18 ลา้นบาท และ 45.04 ลา้นบาท ทัง้น้ี ประมาณการหน้ีสนิ

จากคดคีวามในปี 2561 ประกอบดว้ย คดคีวามที ่CCSP ถูกฟ้องรอ้งโดยสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงในฐานะผูร่้วมคา้ของกจิการ

ร่วมคา้แห่งหน่ึงในอดตี (ทีไ่ดส้ิน้สภาพกจิการร่วมคา้ไปแลว้) จาํนวน 46.62 ลา้นบาท (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน

ส่วนที ่7 (1) คดคีวามทีบ่รษิทัยอ่ยถูกฟ้องรอ้งโดยสถาบนัการเงนิแหง่หนึง่) และคดคีวามทีบ่รษิทัฯ ถูกฟ้องรอ้งโดยบรษิทัแหง่

หน่ึงที่รบัจ้างผลติเสาเขม็ให้ชําระเงนิค่าเสาเขม็และค่าความเสยีหายทีเ่กี่ยวขอ้งจํานวน 11.48 ล้านบาท อย่างไรก็ด ีกลุ่ม

บรษิทัฯ ไดช้าํระค่าความเสยีหายทีเ่กี่ยวขอ้งใหก้บับรษิทัทีร่บัจา้งผลติเสาเขม็ดงักล่าวแล้วจํานวน 11.48 ล้านบาท ตามคํา

พพิากษาของศาลฎีกาในปี 2562 ทําใหป้ระมาณการดงักล่าวลดลงในปี 2562  และการลดลงของประมาณการหน้ีสนิจากคดี
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ความในปี 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ ซึง่

อยู่ในสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั 

(ช) หน้ีสินตามสญัญาเช่า  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าของกลุ่มบรษิทัฯ โดยหลกัใชส้าํหรบัการเช่ายานพาหนะ และเครื่องจกัรทีม่มีลูค่าสงู 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มหีน้ีสนิตามสญัญา

เช่าทางการเงนิรวมจาํนวน 82.25 ลา้นบาท 117.26 ลา้นบาท 169.32 ลา้นบาท และ 169.76 ลา้นบาท ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 44.30 53.86 76.46 65.21 60.83 35.93 56.90 33.52 

ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระเกนิหนึ่งปี 37.95 46.14 40.80 34.79 108.49 64.07 112.86 66.48 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า

การเงิน 
82.25 100.00 117.26 100.00 169.32 100.00 169.76 100.00 

กลุ่มบริษัทฯ มีหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น 35.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.56 ในปี 2562 มี

สาเหตุหลกัมาจากการเขา้ทาํสญัญาเช่าทางการเงนิสาํหรบัยานพาหนะและเครือ่งจกัรเพิม่เตมิเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสรา้ง

ใหม่ และเพิม่ขึน้ 52.06 ล้านบาท หรอืร้อยละ 44.40 ในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ได้นํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ทาํใหม้กีารบนัทกึหน้ีสนิตาม

สญัญาเช่าทางการเงนิเพิม่ขึน้ ทัง้น้ี หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิรวมไม่ไดม้กีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนัียสําคญั ณ วนัที ่31 

มนีาคม 2564 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

(ซ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ยมืเพื่อใชใ้นการลงทุนระยะยาวก่อสรา้งอาคารและ

อุปกรณ์ของโรงงานผลติชิน้ส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รปู และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิรวมจาํนวน 102.32 ลา้นบาท 32.48 ลา้นบาท 3.62 ลา้นบาท และ 0.58 ลา้นบาท ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 69.85 53.36 28.86 88.86 3.33 92.01 0.38 65.07 

ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระเกนิหนึ่งปี 32.48 46.64 3.62 11.14 0.29 7.99 0.20 34.93 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 
102.32 100.00 32.48 100.00 3.62 100.00 0.58 100.00 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของกลุ่มบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 ลดลง 

69.85 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 68.26 ในปี 2562 และลดลง 28.86 หรอืรอ้ยละ 88.86 ในปี 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

โดยการลดลงมสีาเหตุหลกัมาจากการทยอยชาํระคนืกูย้มืระยะยาว และไม่ไดม้กีารกู้ยมืเพิม่เตมิระหว่างปี 2561 ถงึ ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2564 
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16.2.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวม

เท่ากบั 1,118.02 ลา้นบาท 1,008.99 ลา้นบาท 1,059.43 ลา้นบาท และ 828.58 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลง 109.03 ลา้นบาท 

หรอืร้อยละ 9.75 ในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลจํานวน 250.00 ล้านบาทในปี 2562 และ

เพิม่ขึน้ 50.44 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5.00 ในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ มกํีาไรสุทธจิากการดําเนินการ 

มากกว่าการจ่ายเงนิปันผลจาํนวน 40.00 ลา้นบาท และลดลง 230.85 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21.79 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลจาํนวน 300.00 ล้านบาทในเดอืนมนีาคม 2564 โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปัน

ผลดงักล่าวแลว้ในเดอืนเมษายน 2564 

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดบ้นัทกึส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั ซึ่งเป็นส่วนทีแ่สดง

ถงึส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองกจิการ หรอืธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั ณ วนัทีไ่ดม้าเมื่อเทยีบกบัต้นทุนรวม

เป็นเงนิจํานวน 77.88 ล้านบาท โดยส่วนตํ่ากว่าทุนดงักล่าวเป็นผลมาจากการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ใน

ระหว่างปี 2541 ถงึปี 2558 ทีม่กีารถอืหุน้ไขวก้นัระหว่างบรษิทัในกลุ่มบรษิทัฯ และบรษิทัอื่น ๆ ภายใตอํ้านาจควบคุมของ

ครอบครวัอศัวศริสุิข  

16.2.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

แหล่งท่ีมาและใช้ไป 

ของกระแสเงินสด 

(ล้านบาท) 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2563 2564 

เงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 

กจิกรรมดําเนินงาน 
191.57 820.19 (704.78) (192.44) 1,352.21 

เงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 

กจิกรรมลงทุน 
(119.24) 54.63 (207.15) (77.95) (131.92) 

เงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 

กจิกรรมจดัหาเงนิ 
(174.60) (368.50) 595.66 78.67 (94.10) 

รวมเงินสดสุทธิท่ีได้มา (ใช้ไป) (102.27) 506.33 (316.28) (191.72) 1,126.19 

16.2.3.1 กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

2563 และ 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 191.57 ล้านบาท 

820.19 ลา้นบาท (704.78) ลา้นบาท (192.44) ลา้นบาท และ 1,352.21 ลา้นบาท ตามลําดบั 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดทีไ่ด้มาจากกจิกรรมดําเนินงานเท่ากบั 

191.57 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากกําไรจากการดําเนินการของกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่พิม่สูงขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน

หน้า อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปโดยหลกัจาก (i) การลดลงของเงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้งเน่ืองจากกลุ่ม

บรษิทัฯ มโีครงการก่อสรา้งใหม่ทีเ่ริม่ดําเนินการในปี 2561 น้อยกว่าปี 2560 รวมถงึลดลงจากการทยอยหกัเงนิรบัล่วงหน้า

จากการส่งมอบงานในปี 2561 ซึ่งโดยหลกัมาจากโครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายบางปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา 

(ตอน 16, 29, และ 30, 31) โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา โครงการทางลอดจุดตดัทางหลวงหมายเลข 4021 กบั 4024 

กบั 4028 กบัถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง) และโครงการทางแยกต่างระดบัหา้แยกน้ํากระจาย (ii) การลดลงของรายไดค่้า

ก่อสรา้งรบัล่วงหน้า เน่ืองจาก CCSP ไดด้ําเนินการก่อสรา้งในส่วนงานดงักล่าวสําหรบัโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา

แลว้ในปี 2562  และ (iii) การลดลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เน่ืองจากในปี 2561 กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารเร่งรดัการชําระ
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หน้ีทีเ่กนิกําหนดจากปี 2560 ไดท้ัง้หมด และสามารถบรหิารจดัการไม่ใหม้หีน้ีค้างชาํระเกินกําหนดมากกว่า 12 เดอืนในปี 

2561  

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดทีไ่ด้มาจากกจิกรรมดําเนินงานเท่ากบั 

820.19 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากกําไรจากการดําเนินการของกลุ่มบรษิัทฯ และผลสุทธขิองการเปลี่ยนแปลงใน

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงานจาก (i) การเพิม่ขึน้ของเงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้ง จากทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดช้นะการประมูลและ

เริม่โครงการใหม่เพิม่ขึน้อย่างมนัียสําคญัในปี 2562 (ii) การลดลงของลูกหน้ีเงนิประกนัผลงาน จากการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บั

เงนิประกนัผลงานคนืจากโครงการก่อสรา้งทีส่ร้างแล้วเสรจ็หลายโครงการ และจากการจําหน่ายชิ้นส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูป

บางส่วน และ (iii) การลดลงของสนิค้าคงเหลอืและวสัดุรอโอนเขา้งาน จากการที่กลุ่มบรษิัทฯ ได้ส่งมอบชิ้นส่วนคอนกรตี

สําเร็จรูปให้กับบุคคลภายนอกแล้วทัง้จํานวน และสามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างานได้มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปโดยหลกัจาก (i) การเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีก

ชาํระ ซึง่โดยหลกัมาจากโครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงสายบางปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา ตอน 16, 29, 30 และ 31 

(ii) การเพิม่ขึน้ของเงนิจ่ายล่วงหน้าผูร้บัเหมาและเงนิมดัจาํค่าสนิคา้ จากทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ริม่ก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งขนาด

ใหญ่หลายโครงการ เช่น โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  และโครงการ

รถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ เป็นต้น ทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มกีารว่าจา้งผูร้บัเหมาช่วงเพิม่มากขึน้ และ (iii) การลดลงของ

เจ้าหน้ีเงนิประกันผลงาน จากการที่บริษัทฯ จ่ายเงินค่าประกนัผลงานคนืให้กบัผู้รบัเหมาช่วงที่ครบกําหนดระยะประกนั

ผลงานแลว้ 

สําหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 

704.78 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (i) การเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีย่งัไม่ได้เรยีกชําระจากรายไดท้ีเ่กดิจากงานที่รอการ

ดาํเนินการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนส่งงวดงาน และรอดาํเนินการตดิตัง้ชิน้ส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รปู  ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ จะสามารถ

เรยีกชําระไดเ้มื่อดําเนินการก่อสรา้งชิน้งานหรอืตดิตัง้แล้วเสรจ็ การเพิม่ขึน้ดงักล่าวโดยหลกัมาจากโครงการรถไฟความเรว็

สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 (ii) การเพิม่ขึ้นของลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีอื่นจากการส่งมอบงานเพิม่เตมิใหก้บัเจา้ของโครงการในปี 2563 และการผ่อนผนัใหก้บัลูกหน้ีวสัดุก่อสรา้งที่

นําวสัดุก่อสร้างไปใช้ในโครงการก่อสร้างของกลุ่มบรษิทัฯ ที่ยงัคงไม่สามารถเบกิจ่ายจากหน่วยงานราชการ และ (iii) การ

ลดลงของเงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้งจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารส่งมอบงานอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเงนิรบัล่วงหน้าจะทยอยถูกหกั

จากเงนิค่าจา้งในแต่ละงวด อย่างไรก็ด ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสดเงนิสดทีไ่ดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานโดยหลกัจาก (i) การ

เพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จากการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีผูร้บัเหมาช่วง ซึง่ส่วนใหญ่มาจากโครงการรถไฟความเรว็

สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และเจา้หน้ีค่าวสัดุ

ก่อสรา้งเพื่อใชใ้นโครงการก่อสรา้งทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ  และ (ii) กําไรจากการดาํเนินการของกลุ่มบรษิทัฯ 

สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ ใชไ้ปในกจิกรรมดําเนินงานเท่ากบั 192.44 ล้าน

บาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (i) การเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชาํระจากโครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ 

และ (ii) การลดลงของเงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้ง เน่ืองจาก กลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ยอยส่งมอบงานในแต่ละงวดจงึไปหกักลบจาก

เงนิรบัล่วงหน้าตามสดัส่วน อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสดเงนิสดทีไ่ดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานโดยหลกัจาก (i) การ

เพิม่ขึ้นของเจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่น โดยหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเจ้าหน้ีผูร้บัเหมาช่วงและเจา้หน้ีวสัดุก่อสร้างสําหรบั

โครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ 

สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

เท่ากับ 1,352.21 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (i) การเพิ่มขึ้นของเงนิรบัล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งโดยหลกัมาจาก

โครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสระบุร–ีแก่งคอย (ii) การลดลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เน่ืองจากเจา้ของโครงการจ่าย

ค่าจา้งก่อสรา้งใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งโดยหลกัจากโครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วง
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สะพานน้อย-ชุมพร และ (iii) กําไรจากการดําเนินการของกลุ่มบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปโดย

หลกัจาก (i) การเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชาํระ ซึง่โดยหลกัมาจากโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ จาํนวน 

186.65 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนได้มกีารส่งมอบงานในเดือนเมษายน 2564 จํานวน 299.00 ล้านบาท และโครงการรถไฟ

ความเรว็สงู ช่วงบางสระบุร-ีแก่งคอย จาํนวน 54.12 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นช่วงเริม่ตน้การก่อสรา้ง 

16.2.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุนเท่ากบั (119.24) ลา้นบาท 54.63 ลา้น

บาท (207.15) ลา้นบาท (77.95) ลา้นบาท และ (131.92) ลา้นบาท ตามลําดบั 

สําหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากบั 

119.24 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลงทุนซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์เพื่อรองรบัโครงการก่อสรา้งใหม ่เช่น โครงการ

ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายบางปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา (ตอน 16, 29, และ 30, 31) อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บั

ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการอกีจาํนวน 84.82 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2561 

สําหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากบั 

54.63 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการไดร้บัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กรรมการทัง้จาํนวนในระหว่างปี 2562 และการ

จําหน่ายเครื่องจกัร อุปกรณ์ และยานพาหนะ อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดล้งทุนซื้อเครื่องจกัรและยานพาหนะเพิม่เติมเพื่อ

รองรบัโครงการก่อสรา้งใหม่ เช่น โครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สาย

คู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  และโครงการทางหลวงหมายเลข 304 เป็นตน้ 

สําหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากบั 

207.15 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลงทุนซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์เพื่อรองรบัโครงการก่อสรา้งใหม่ เช่น โครงการ

รถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 ทัง้ 3 สญัญา 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 

77.95 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการซื้อส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์lสําหรบัโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 

สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 

131.92 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มภีาระคํ้าประกันจํานวน 119.88 ล้านบาท 

สาํหรบัโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสระบุร–ีแก่งคอย 

16.2.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

และ 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิเทา่กบั (174.60) ลา้นบาท (368.50) ลา้น

บาท 595.66 ลา้นบาท 78.67 ลา้นบาท และ (94.10) ลา้นบาท ตามลําดบั 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 174.60 

ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวและระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และการชาํระคนืหน้ีสนิตาม

สญัญาเช่าทางการเงนิ 
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สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 368.50 

ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (i) การจ่ายเงนิปันผลจาํนวน 250.00 ลา้นบาท (ii) การชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิ และ (iii) การชาํระคนืหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีไ่ดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 

595.66 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการเบกิใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นโครงการก่อสรา้ง ซึง่โดย

หลกัใชส้าํหรบัโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ และโครงการรถไฟทางคู ่ ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร อย่างไรกด็ ี

กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิโดยหลกัจาก (i) การชาํระคนืหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (ii) การ

จ่ายเงนิปันผลจาํนวน 40.00 ลา้นบาท และ (iii) การชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีไ่ดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 

78.67 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัมาจากเงนิกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้เพื่อใชใ้นโครงการก่อสรา้ง ซึง่โดย

หลกัใชส้าํหรบัโครงการรถไฟความเรว็สงู ชว่งสคีิว้-กุดจกิ และโครงการรถไฟทางคู ่ชว่งบางสะพานน้อย-ชุมพร 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 

94.10 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลงสุทธ ิ เน่ืองจาก กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บั

ค่าจา้งเหมาก่อสรา้งและนําไปชาํระเงนิกูย้มืดงักล่าว และการจ่ายชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่าตามทีกํ่าหนดในสญัญา 

16.2.4 ภาระผกูพนั 

16.2.4.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้างโครงการ 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ ได้ทํา

สญัญากบัผู้รบัเหมาช่วงไวแ้ล้วเป็นจํานวน 3,159.74 ล้านบาท ทัง้น้ี ภาระผูกพนัดงักล่าวมาจากการที่กลุ่มบรษิทัฯ ได้ทํา

สญัญาจา้งเหมาช่วงกบัผูร้บัเหมาช่วงในการก่อสรา้งต่าง ๆ 

16.2.4.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน และสญัญาบริการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มภีาระผูกพนัเกี่ยวกบั

รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวขอ้งกับการปรบัปรุงที่ดินและซื้อเครื่องจกัรสําหรบัโครงการก่อสร้าง และภาระผูกพนัในการจ่าย

ค่าบรกิารตามสญัญาว่าจา้งรกัษาความปลอดภยัและว่าจา้งทีป่รกึษา ดงัน้ี  

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจา่ย 

ฝ่ายทุน และสญัญาบริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 11.80 17.40 7.36 14.62 

ภาระผกูพนัตามสญัญาบรกิาร 2.81 2.37 2.72 2.43 

รวม 14.61 19.76 10.08 17.05 
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16.2.4.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

กลุ่มบรษิัทฯ ได้เขา้ทําสญัญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการเช่าที่ดนิและอุปกรณ์ อายุของสญัญามรีะยะเวลา

ตัง้แต่ 1 ถึง 25 ปี ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีจํานวนเงนิขัน้ตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิ้น

ภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานทีบ่อกเลกิไม่ได ้ดงัน้ี 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบั 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 3.85 5.53 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 14.65 15.62 

มากกว่า 5 ปี 68.40 64.80 

รวม 86.90 85.95 

ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก ณ วนัที ่

1 มกราคม 2563 ซึง่ทาํใหไ้ม่มภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าดาํเนินการอกีต่อไปนับตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

16.2.4.4 การคํา้ประกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนังสอืคํ้าประกนัซึง่ออกโดย

ธนาคารในนามกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ดงัน้ี 

การคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

คํ้าประกนัการก่อสรา้งและการประมลู

งานก่อสรา้ง 

1,478.98 3,770.94 3,244.64 3,037.77 

คํ้าประกนัการชําระคนืเงนิรบัล่วงหน้า

และเงนิประกนัผลงาน 

1,341.43 1,713.01 3,262.52 3,363.58 

คํ้าประกนัอื่น ๆ 46.04 44.12 57.38 57.10 

รวม 2,866.44 5,528.07 6,564.54 6,458.44 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มภีาระผกูพนัสาํหรบัการ

คํ้าประกนัการก่อสรา้งและการประมูลงานก่อสรา้งจํานวน 1,478.98 ล้านบาท 3,770.94 ล้านบาท 3,244.64 ล้านบาท และ 

3,037.77 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่การเพิม่ขึน้ของการคํ้าประกนัดงักล่าวในปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เขา้

ทําสญัญารบัเหมาก่อสรา้งใหม่ในระหว่างปี 2562 เช่น โครงการทางรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ โครงการทางหลวง

หมายเลข 304 และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวนัตก) 

ด้านซ้ายทาง ตอน 1 รวมถึงกลุ่มบรษิัทฯ ได้เขา้ร่วมประกวดราคาโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการโดยเฉพาะโครงการ

ก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ อกีทัง้ การลดลงในปี 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ยอยรบัคนื

หนังสอืคํ้าประกนัจากโครงการก่อสรา้งทางรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญาจา้ง

เหมาก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ ในปี 2563 เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสระบุร-ีแก่งคอย และโครงการทางหลวง

หมายเลข 3901 สายทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 1 และตอน 2 ทาํใหบ้รษิทัฯ ไดท้าํหนังสอืคํ้าประกนั

การก่อสรา้งเพื่อประกอบการทําสญัญาจา้งเหมา และลดลง ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2564 โดยหลกัเป็นผลมาจากการไดร้บัคํ้า

ประกนัการประมลูงานก่อสรา้งคนืจากหน่วยงานเจา้ของโครงการ   
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มภีาระผกูพนัสาํหรบัการ

คํ้าประกนัการชําระคนืเงนิรบัล่วงหน้าและเงนิประกนัผลงานจํานวน 1,341.43 ล้านบาท 1,713.01 ล้านบาท 3,262.52 ล้าน

บาท และ 3,363.58 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ่งการเพิม่ขึน้ของการคํ้าประกนัดงักล่าวในปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากทีก่ลุ่ม

บรษิทัฯ เขา้ทําสญัญาจา้งเหมาและเริม่ดําเนินการก่อสรา้งใหม่ในระหว่างปี 2562 เช่น โครงการทางรถไฟความเรว็สูง ช่วงสี

คิ้ว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 304 โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซ้ายทาง ตอน 1 และโครงการท่าอากาศยานจงัหวดัตรงั อกีทัง้ การเพิม่ขึน้ในปี 2563 

โดยหลกัเป็นผลมาจากการไดร้บัเงนิรบัล่วงหน้าเพิม่ขึน้จากโครงการใหม่ ๆ เช่น โครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสระบุร-ีแก่ง

คอย และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 1 และตอน 2 และ การ

เพิ่มขึ้น  ณ 31 มีนาคม 2564 โดยหลักเ ป็นผลมาจากการคํ้ าประกันผลงานของโครงการรถไฟความเร็วสูง  

ช่วงสีคิ้ว-กุดจุก และโครงการทางหลวงหมายเลข 3246 และคํ้าประกันการชําระคืนเงินรบัล่วงหน้าของโครงการรถไฟ

ความเรว็สงู ช่วงสระบุร-ีแก่งคอย 

16.3 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั  

16.3.1 สภาพคล่อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง

เท่ากบั 0.92 เท่า 0.87 เท่า 0.91 เท่า และ 0.87 เท่า ตามลําดบั โดยอตัราส่วนดงักล่าวเปลีย่นแปลงอย่างไม่มนัียสาํคญั ทัง้น้ี 

กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องทีน้่อยกว่า 1.00 เท่า เน่ืองจาก กลุ่มบรษิทัฯ ใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินการก่อสรา้งโครงการ รวมถงึมเีจา้หน้ีการคา้ซึง่ส่วนหน่ึงเป็นเจา้หน้ีผูร้บัเหมาช่วงทีม่กีารคา้ง

ชาํระจนกว่ากลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัชําระจากเจา้ของโครงการ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2.4.16 การวเิคราะห์

และคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ ขอ้ 16.2.2 การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเรว็เท่ากบั 0.10 เท่า 0.29 เท่า 0.22 เท่า และ 0.32 เท่า ตามลําดบั อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ในปี 2562 

โดยหลกัเป็นผลมาจากการการเพิม่ขึน้ของเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินการซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิว่าจา้งล่วงหน้าเพิม่สงูขึน้

อย่างมนัียสาํคญัจากการเริม่ต้นโครงการขนาดใหญ่ในปี 2562 เช่น โครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ โครงการทาง

หลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง ตอน 1 และโครงการทาง

หลวงหมายเลข 304 เป็นต้น อย่างไรกด็ ีสภาพคล่องส่วนเกนิจากการดําเนินงานดงักล่าวบางส่วนนํามาใชใ้นการจ่ายเงนิปัน

ผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี การลดลงของอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวยีนในปี 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดโดยหลกัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชาํระและการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้

และลูกหน้ีอื่นจากความคบืหน้าของโครงการขนาดใหญ่เพิม่มากขึน้ และการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

ซึ่งโดยหลกัเป็นการเบกิใชส้ําหรบัโครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ และโครงการรถไฟทางคู ่ช่วงบางสะพานน้อย-

ชุมพร และการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้ จากการการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีผูร้บัเหมาช่วง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการรถไฟ

ความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้น

ตะวนัตก) ดา้นซ้ายทาง ตอน 1 และเจา้หน้ีค่าวสัดุก่อสรา้งเพื่อใชใ้นโครงการก่อสรา้งทีย่งัไมถ่งึกําหนดชาํระ ทัง้น้ี อตัราส่วน

สภาพคล่องหมุนเรว็เพิม่ขึน้ ณ 31 มนีาคม 2564 โดยหลกัเป็นผลมาจากทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัเงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้งสาํหรบั

โครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสระบุร-ีแก่งคอย จาํนวน 1,284.00 ลา้นบาท ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิสดเพิม่มากขึน้ 

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ และระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่ สามารถแสดงไดด้งัน้ี  
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วงจรเงินสด (วนั) 
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2564 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ 12.90 15.89 31.17 31.13 

ระยะเวลาจําหน่ายสนิคา้เฉลีย่ 11.31 10.81 6.07 8.75 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ 70.37 80.33 79.49 97.24 

วงจรเงินสดหมุนเวียน (Cash Cycle) เฉล่ีย (46.15) (53.63) (42.25) (57.35) 

บรษิทัฯ มวีงจรเงนิสดหมุนเวยีน (Cash Cycle) ในปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 

อยู่ทีป่ระมาณ 35 วนั ถงึ 58 วนั โดยมรีายละเอยีดวงจรเงนิสดหมุนเวยีน (Cash Cycle) ทีส่าํคญัดงัน้ี 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยเพิม่ขึน้ในปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดส่้งมอบงวดงานไดม้ากขึน้ในช่วง

ปลายปีทําให้มมีูลค่าลูกหน้ีการคา้ที่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2561 อย่างไรก็ด ีกลุ่มบรษิัทฯ มรีะยะเวลาเก็บหน้ีค่อนขา้งสัน้ 

เน่ืองจาก โครงการก่อสร้างส่วนมากของกลุ่มบริษัทฯ ส่งมอบงานทุกเดือน หรือส่งมอบตามความสําเร็จของชิ้นงาน 

(Milestone) อย่างไรกด็ ีระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยเพิม่ขึน้ในปี 2563 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้จากการส่งมอบงวด

งานใหก้บัเจา้ของโครงการในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ 

และการผ่อนผนัให้กับลูกหน้ีวสัดุก่อสร้างที่นําวสัดุก่อสร้างไปใช้ในโครงการก่อสร้างของกลุ่มบรษิัทฯ ที่ยงัคงไม่สามารถ

เบกิจ่ายจากหน่วยงานราชการและลูกหน้ีวสัดุก่อสรา้งเพิม่ตามการจําหน่ายเพิม่ขึน้ในระหว่างงวด ทัง้น้ี ระยะเวลาเกบ็หน้ี

เฉลีย่ไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 

ระยะเวลาจําหน่ายสนิค้าเฉลี่ยในช่วงปี 2561 – 2562 อยู่ในระดบัค่อนขา้งสัน้และใกล้เคยีงกนั ประมาณ 10 – 12 

วนั และลดลงในปี 2563 เป็น 6.07 วนั และสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เป็น 8.75 วนั โดยระยะเวลา

จาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัค่อนขา้งสัน้เป็นผลมาจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการปรมิาณสนิคา้คงเหลอืและ

วสัดุรอโอนเขา้งานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจากการวางแผนการสัง่ซื้อกบัเวลาในการใชว้สัดุจรงิ   

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลี่ยในช่วงปี 2561 – 2563 และสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 อยู่ในระดบั

ใกล้เคยีงกนัทีป่ระมาณ 70 ถงึ 90 วนั ซึ่งสอดคล้องกบักําหนดเวลาการชําระเงนิ (Credit Term) โดยเฉลี่ยทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั

จากคู่คา้ นอกจากน้ี สาเหตุทีท่าํใหร้ะยะเวลาชาํระหน้ียาวโดยหลกัเป็นผลจากเงื่อนไขการชาํระเงนิกบัผูร้บัเหมาช่วงทีจ่ะจ่าย

ค่าจา้งเหมาต่อเมื่อกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัค่าจา้งเหมาจากเจา้ของโครงการ 

16.3.2 ความสามารถในการชาํระหน้ี  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.75 เท่า 2.74 เท่า 3.67 เท่า และ 6.64 เท่า ซึง่การเพิม่ขึน้ในปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้

ของเงนิรบัล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สาย

คู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซ้ายทาง ตอน 1 และโครงการทางหลวงหมายเลข 304 และ

การเพิม่ขึน้ในปี 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้สําหรบัค่าจา้งเหมาผูร้บัเหมาช่วง ซึ่งโดยหลกัมา

จากโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซ้ายทาง ตอน 1 และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร และเงนิกู้ยมื

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นโครงการก่อสรา้ง ซึ่งโดยหลกัเป็นการเบกิใชส้ําหรบัโครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงสี

คิว้-กุดจกิ และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร และการเพิม่ขึน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 โดยหลกัเป็นผล

มาจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจาํนวน 300.00 ล้านบาท ในเดอืนมนีาคม 2564 ทํา

ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และกลุ่มบริษัทฯ มีหน้ีสินเพิ่มขึ้นโดยหลกัจากเงนิรบัล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างจากโครงการรถไฟ
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ความเรว็สูงช่วง สระบุร-ีแก่งคอย และการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จากเจา้หน้ีค่าวสัดุก่อสรา้ง และเงนิปันผล

คา้งจ่าย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มอีตัราส่วนหน้ีสนิที่มี

ภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ ซึ่งเท่ากบั 0.53 เท่า 0.56 เท่า 1.29 เท่า และ 1.57 เท่า โดย

อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ในปี 2562 อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2561 เน่ืองจาก กลุ่มบรษิทัฯ ไดช้าํระคนืเงนิกูย้มืสุทธ ิ

และได้มกีารจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น ซึ่งทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ทัง้น้ี การเพิม่ขึ้นของอตัราส่วนหน้ีสินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2563 โดยหลกัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้น

โครงการก่อสรา้ง ซึง่โดยหลกัเป็นการเบกิใชส้าํหรบัโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสคีิว้-กุดจกิ และโครงการรถไฟทางคู ่ช่วง

บางสะพานน้อย-ชุมพร และการเพิม่ขึน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 โดยหลกัเป็นผลมาจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ฯ ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจาํนวน 300.00 ลา้นบาท ในเดอืนมนีาคม 2564 ทาํใหส่้วนของผูถ้อืหุน้ลดลง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถ

ชาํระดอกเบีย้ของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 22.75 เท่า 68.61 เท่า (129.23) เท่า และ 1,157.84 เท่า อตัราส่วนความสามารถชาํระ

ดอกเบีย้สงูขึน้และอยู่ในระดบัค่อนขา้งสงูในปี 2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากทีก่ลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน

อยู่ในระดบัสูงจากการเพิม่ขึน้ของกําไรก่อนภาษใีนปี 2561 และการเพิม่ขึน้ของเงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้งตามเหตุผลทีไ่ด้

กล่าวขา้งตน้ ในขณะทีค่่าใชจ้่ายทางการเงนิอยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างไรกด็ ีอตัราส่วนดงักล่าวตดิลบในปี 2563 โดยหลกั

เป็นผลมาจากกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการดําเนินการตดิลบจากการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน

จากการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชาํระทีเ่กดิจากงานทีร่อการดําเนินการก่อสรา้งใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนส่งงวดงาน และรอ

ดาํเนินการตดิตัง้ชิน้ส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รปู  ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ จะสามารถเรยีกชาํระไดเ้มื่อดาํเนินการก่อสรา้งชิน้งานหรอืตดิตัง้

แล้วเสร็จ การเพิม่ขึ้นดงักล่าวโดยหลกัมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสคีิ้ว-กุดจกิ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงบาง

สะพานน้อย-ชุมพร โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 (รวมคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

75.09 ของรายได้ที่ยงัไม่ได้รบัชําระรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563) และลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นจากการส่งมอบงาน

เพิม่เตมิใหก้บัเจา้ของโครงการในปี 2563 และการลดลงของเงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้งจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารส่งมอบงาน

อยา่งต่อเน่ือง ซึง่เงนิรบัล่วงหน้าจะทยอยถูกหกัจากเงนิค่าจา้งในแต่ละงวดสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 

2563 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั (Cash Basis) เท่ากบั 0.54 เท่า 1.58 เท่า และ (1.87) เท่า 

ตามลําดบั อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั ได้เพิม่สูงขึ้นในปี 2562 จากการเพิม่ขึ้นของกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน ถงึแมว้่ากลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลจาํนวน 250.00 ลา้นบาท และชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิบางส่วน อย่างไรกด็ ีในปี 2563 อตัราส่วนดงักล่าวตดิลบเน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการดาํเนินการตดิ

ลบจากการเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์และหน้ีสนิดําเนินงานตามที่ไดร้ะบุขา้งต้นและการจ่ายเงนิปันผลจํานวน 40.00 ล้าน

บาท ทัง้น้ี อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี้ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เพิม่ขึน้อย่างมนัียสาํคญั โดยหลกัเป็นผลมาจาก

บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิรบัล่วงหน้าจากผูว้่าจา้งสาํหรบัโครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงสระบุร-ีแก่งคอย จาํนวน 1,284.00 ลา้นบาท 

ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิสดเพิม่มากขึน้ 

ทัง้น้ี สญัญาเงนิกู้ยมืกบัสถาบนัการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ไม่ได้มขีอ้กําหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดํารงอตัราส่วนทาง

การเงนิ (Debt Covenant) อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ คาดว่า เงนิทีร่บัไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัย์ในครัง้น้ี จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ 

มแีหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอในการดาํเนินงานและมคีวามสามารถในการชาํระภาระผกูพนัทีด่ขี ึน้ 
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16.4 ปัจจยัและอิทธิผลหลกัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 

16.4.1 ผลกระทบจากการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

ในปี 2563 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 700,000,000 บาท เพื่อรองรบั

การเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้น้ี ซึ่งภายหลงัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวจะเป็นผลให้อตัราส่วนทางการเงนิที่

เกี่ยวข้องกับส่วนทุนและจํานวนหุ้นลดลงในอนาคต เน่ืองจากผลกระทบของส่วนทุนและจํานวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในการ

คํานวณเพิม่ขึน้ (Dilution Effects) โดยอตัราส่วนทางการเงนิทีไ่ด้รบัผลกระทบไดแ้ก่ อตัราส่วนกําไรสุทธติ่อหุน้ และอตัรา

ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ โดยหากใชผ้ลการดาํเนินงานสบิสองเดอืนยอ้นหลงันับตัง้แต่วนัที ่31 มนีาคม 2564 เป็นเกณฑ์ 

อตัราส่วนกําไรสุทธติ่อหุน้จะลดลงจาก 0.29 บาทต่อหุน้ภายใต้ฐานจํานวนหุน้เดมิ เป็น 0.21 บาทต่อหุน้ภายใตฐ้านจํานวน

หุน้ทัง้หมดภายหลงัการเพิม่ทุน 

อย่างไรกด็ใีนระยะยาวกลุ่มบรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เน่ืองจาก

กลุ่มบรษิทัฯ วางแผนนําเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกไปใชส้ําหรบัการลงทุนเพิม่เติมใน

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ การขยายธุรกจิ ชาํระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิ (ถา้ม)ี 

นอกจากน้ี จากการดํารงสถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะช่วยสนับสนุนภาพลกัษณ์ของกลุ่มบรษิทัฯ 

รวมทัง้ช่วยใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีม่คีวามหลากหลายและมตีน้ทุนตํ่ากวา่เดมิได ้ซึง่จากปัจจยัทัง้หมดน้ี

จะช่วยสนับสนุนการเตบิโตของผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกําไรของกลุ่มบรษิทัฯ ในระยะยาว ซึง่คาดว่าจะ

สามารถชดเชยผลกระทบจากจาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวได ้


