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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 

สรุปข้อมลูส ำคญันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนงัสอืชีช้วน ซึง่เป็นเพยีงข้อมลู
สรุปเก่ียวกบักำรเสนอขำย ลกัษณะและควำมเสีย่งของบริษัทท่ีออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  ดงันัน้ ผู้ลงทนุต้อง
ศกึษำข้อมลูในรำยละเอียดจำกหนงัสอืชีช้วนฉบบัเต็ม ซึง่สำมำรถขอได้จำกผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์หรืออำจศกึษำข้อมลูได้

จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูและหนงัสอืชีช้วนท่ีบริษัทยื่นตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 

สรุปข้อมูลส ำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน 
เพื่อซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก (“IPO”) 

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
ระยะเวลำกำรเสนอขำย : วันที่ 3 – 5 พฤศจิกำยน 2563 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย 
 ผู้เสนอขำย : บริษัท ไร้ท์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “RT”) 
      เลขทะเบียนบริษัท :  0107563000142 
 ประเภทธุรกิจ : รับเหมำก่อสร้ำงด้ำนงำนวิศวกรรมโยธำ และธรณีเทคนิคที่ต้องอำศยัควำมช ำนำญและเทคโนโลยี

ระดบัสงู ได้แก่ งำนก่อสร้ำงอโุมงค์ งำนระเบดิหิน งำนขดุเจำะโดยไมใ่ช้ระเบดิ งำนพฒันำเหมือง งำนเจำะส ำรวจ งำน
คอนกรีตโครงสร้ำง งำนวิศวกรรมโยธำทัว่ไปและงำนด้ำนธรณีวิทยำ 

 จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย : 300,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ : 27.27 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและเรียกช ำระแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

 สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น :  
1) เสนอขำยตอ่บคุคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์ : 195,000,000  หุ้น หรือ ร้อยละ 65.00 
2) เสนอขำยตอ่นกัลงทนุสถำบนั : 30,000,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 10.00 
3) เสนอขำยตอ่ผู้มีอปุกำรคณุของบริษัทและบริษัทยอ่ย : 45,000,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 15.00 
4) เสนอขำยตอ่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย : 30,000,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 10.00 

      เงื่อนไขในกำรจ ำหน่ำย      รับประกนักำรจ ำหนำ่ยอยำ่งแนน่อนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) 
   ไมรั่บประกนักำรจ ำหนำ่ย (Best effort) 
 รำคำเสนอขำยต่อประชำชน : 1.92 บำท/หุ้น  มูลค่ำกำรเสนอขำย : 576,000,000 บำท 

 มูลค่ำที่ตรำไว้ (par) : 0.50 บำท/หุ้น 
      มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (book value) : 0.91 บำท/หุ้น กรณีค ำนวณจำกมลูคำ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 30 

มิถนุำยน 2563 ซึง่เทำ่กบั 726.65 ล้ำนบำท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัปัจจบุนัก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทนุใน
ครัง้นี ้ซึง่เทำ่กบั 800.00 ล้ำนหุ้น  
 กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำ : 
   ✓   ไมม่ี 
           มี จ ำนวนหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภำพที่เสนอขำย - หุ้น     รำคำเสนอขำย - บำท/หนว่ย 

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษำทำงกำรเงนิและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ เช่น กำรถอืหุ้นระหว่ำงกัน กำรมีกรรมกำร ผู้บริหำร บุคลำกร ของที่ปรึกษำทำงกำรเงินและ/หรือ
กลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของผู้ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ กำรกู้ยืมเงิน
จำกกลุ่มที่ปรึกษำทำงกำรเงินและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ และควำมสัมพันธ์อื่นที่อำจท ำให้ที่
ปรึกษำทำงกำรเงนิและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ขำดควำมเป็นอิสระในกำรท ำหน้ำที่ 

                  ไมม่ี  มี.....................................................................  
  ที่มำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงนิเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย 

กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขำยในครัง้นี ้พิจำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำหุ้นต่อ
ก ำไรสทุธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ทัง้นี ้รำคำหุ้นที่เสนอขำยหุ้นละ 1.92 บำท คิดเป็นอตัรำสว่นรำคำต่อ
ก ำไรสุทธิ เท่ำกับ 9.20 เท่ำ โดยค ำนวณก ำไรสุทธิต่อหุ้ นจำกผลก ำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมำสย้อนหลงัตัง้แต่วันที่ 1 
กรกฎำคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ซึ่งมีก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่เท่ำกับ 229.47 ล้ำนบำท หำรด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัทหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้ซึ่งเท่ำกับ 1,100 ล้ำนหุ้น (Fully Diluted) จะได้
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ก ำไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings Per Share) เทำ่กบั 0.21 บำท 
อย่ำงไรก็ตำมผู้ ลงทุนควรทรำบว่ำอัตรำส่วนรำคำหุ้ นต่อก ำไรสุทธิ (P/E Ratio) ดังกล่ำว ค ำนวณจำกผลกำร

ด ำเนินงำนในอดีต 4 ไตรมำสย้อนหลงั ซึ่งไมส่ะท้อนถึงผลกำรด ำเนินงำนหรือควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทใน
ปัจจุบันหรือในอนำคต และไม่ได้เป็นอัตรำส่วนที่สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบได้โดยตรง เนื่องจำกเป็นอัตรำส่วนใน
ช่วงเวลำที่ตำ่งกนั 

ในกำรพิจำรณำอัตรำส่วนรำคำหุ้ นต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำร
ประเมินรำคำหุ้นท่ีเสนอขำย เนื่องจำกไม่มีบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกบักบัธุรกิจของบริษัท จึง
ขอแสดงอตัรำสว่นรำคำหุ้นตอ่ก ำไรสทุธิตอ่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึง่ประกอบธุรกิจรับเหมำเฉพำะทำง ด้ำนโครงสร้ำง
ใต้ดินและงำนฐำนรำก ซึง่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

บริษัท ลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ หมวดธุรกิจ มูลค่ำที่ตรำไว้

(บำท/หุ้น) 
รำคำเฉลี่ย 
(บำท/หุ้น)1/ P/E เฉลี่ย(เท่ำ)2/ 

บมจ. ซีฟโก้  
(SEAFCO) 

รับก่อสร้ำงงำนเสำเข็ม
เจำะ งำนฐำนรำกและ

งำนโยธำ 

บริกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง 

0.50 6.08 11.49 

บมจ.ไพลอน 
(PYLON) 

รับเหมำก่อสร้ำงงำน
ฐำนรำก 

บริกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง 

0.50 4.34 10.31 

P/E เฉลี่ย 10.90 
ที่มำ: www.setsmart.com 
หมำยเหต:ุ  1/ รำคำปิดตอ่หุ้นเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั 3 เดือนย้อนหลงั ตัง้แตว่นัที่ 29 กรกฎำคม 2563 ถึงวนัที่ 26 ตลุำคม 2563  

         2/ ค ำนวนจำกข้อมลูกำรซือ้ขำยในชว่งระยะเวลำ 3 เดือนย้อนหลงั ตัง้แตว่นัที่ 29 กรกฎำคม 2563 ถึง วนัที่ 26 ตลุำคม 2563 
 
 สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ติด Silent Period : - ไมม่ี -  
 ตลำดรอง :   SET  mai 
 หมวดธุรกิจ :    บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง (Construction Services) 
      เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน :     Profit test         Market capitalization test  

 

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ : 

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ 
จ ำนวนเงนิทุนที่ใช้ 

 
ระยะเวลำที่ใช้เงนิ
โดยประมำณ 

รำยละเอยีด 

1. ใช้เป็นเงินทนุในระบบคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ 
และซอฟต์แวร์   

10.00 ล้ำนบำท ปี 2563 - ปี 2565 เป็นสินทรัพย์ส ำหรับใช้ใน
กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของ

บริษัทในปัจจบุนั 
 

2. ใช้เป็นเงินทนุในเคร่ืองจกัร ยำนพำหนะ 
เคร่ืองมอือปุกรณ์ 

54.00 ล้ำนบำท ปี 2563 - ปี 2565 

3. ใช้เป็นเงินทนุในกำรก่อสร้ำงโรงซอ่มและ
อำคำรเก็บวสัดแุห่งใหม่ 

10.00 ล้ำนบำท ปี 2563 - ปี 2564 กำรก่อสร้ำงสินทรัพย์บน
ท่ีดินท่ีส ำนกังำนใหญ่ของ
บริษัท เพือ่ด ำเนินธุรกิจหลกั

ของบริษัทในปัจจบุนั 
4. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 477.38 ล้ำนบำท ภำยในปี 2564  

หมำยเหต ุ: โปรดดรูำยละเอยีดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.2 หวัข้อ 6. โครงกำรในอนำคต 
 

หำกเงินระดมทนุจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นีไ้มเ่พียงพอส ำหรับวตัถปุระสงค์กำรใช้เงินท่ีระบไุว้
ข้ำงต้น บริษัทจะจดัหำแหลง่เงินทนุเพิ่มเตมิโดยกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล :  
บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปีในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 40  ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หลงัจำกหกัเงินส ำรองตำ่งๆทกุประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมำย หำกไมม่ีเหตจุ ำเป็นอื่นใดและ
กำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั  อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทสภำพคล่อง แผนกำรลงทุน 
รวมถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต ซึง่กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วอยู่
ในอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำ ทัง้นี ้มติคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบักำรอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลจะต้อง
น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิ
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครัง้ตอ่ไป  

 
 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ : 
 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ำกัด (มหำชน) (Right Tunnelling Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “RT”) จด
ทะเบียนก่อตัง้บริษัทเมื่อวนัที่ 6 ตลุำคม 2543 โดยนำยชวลิต ถนอมถ่ิน และกลุม่เพื่อนนกัธรณีวิทยำและวิศวกร เพื่อด ำเนิน
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำนด้ำนธรณีเทคนิค โดยเน้นงำนขดุระเบิดหิน งำนก่อสร้ำงอโุมงค์ในหินแข็ง งำนก่อสร้ำงโครงกำรแรก
ของบริษัทเป็นงำนก่อสร้ำงอโุมงค์ขนำด 3.0 เมตร ในโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนคลองทำ่ดำ่น อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จงัหวดั
นครนำยก ควำมยำวรวมทัง้สิน้ 1,910 เมตร ต่อมำบริษัทได้ขยำยขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อรองรับกำรเติบโตของบริษัท 
โดยบริษัทด ำเนินงำนก่อสร้ำงจำกภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ เช่น กรมชลประทำน กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย กรมทำงหลวง กำร
ไฟฟำ้ฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย กำรไฟฟำ้นครหลวง กำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำค กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน 
รวมถึงงำนก่อสร้ำงจำกภำคเอกชน ซึ่งเป็นงำนก่อสร้ำงงำนอุโมงค์และโครงสร้ำงใต้ดิน งำนก่อสร้ำงเขื่อน งำนก่อสร้ำง
โรงไฟฟำ้พลงัน ำ้ งำนก่อสร้ำงทอ่ลอดใต้ดินวิธีดนัทอ่และวิธีเจำะและดงึทอ่ รวมทัง้งำนก่อสร้ำงด้ำนอื่นๆ เช่น งำนปอ้งกนัและ
เสริมเสถียรภำพทำงลำด งำนขดุดินและหิน  งำนเจำะส ำรวจธรณีวิทยำ งำนปรับปรุงฐำนรำกด้วยวิธีอดัฉีดน ำ้ปนู งำนเหมือง
แร่ งำนถนน และงำนวำงรำงรถไฟ เป็นต้น  
 นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ให้บริกำรงำนคอนกรีตโครงสร้ำงในส่วนงำนก่อสร้ำงอำคำรรับน ำ้ งำนระเบิดเหมืองหิน
ส ำหรับถมเขื่อน งำนถมบดอดัเขื่อน งำนอำคำรควบคุมและห้องส ำหรับงำนบ ำรุงรักษำและอำคำรประกอบอื่นๆ งำนเสริม
เสถียรภำพทำงลำดด้วยวิธีร๊อคโบลท์และช๊อตกรีต งำนคอนกรีตพน่และงำนคอนกรีตปิดหน้ำเขื่อน งำนก่อสร้ำงอโุมงค์ผนัน ำ้ 
อโุมงค์สง่น ำ้ และงำนก่อสร้ำงเขื่อน ในประเทศจำกทัง้ภำครัฐและภำคเอกชน บริษัทยงัขยำยตลำดไปสูร่ะดบัภมูิภำค ได้แก่ 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์  โดยส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำพลงัน ำ้เป็นหลกั บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกกลุม่บริษัทท่ีลงทนุก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ในภมูิภำคนีใ้ห้เป็น
ผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงในหลำยโครงกำร ดงันี ้(1) เป็นผู้ รับเหมำช่วงด ำเนินงำนก่อสร้ำงงำนเหมืองหิน งำนคอนกรีต ก่อสร้ำง
ทำงเบี่ยง ทำงระบำยน ำ้ ทำงน ำ้ และเป็นผู้ รับเหมำหลักงำนแก้ไขเสถียรภำพทำงลำดเขื่อน งำนบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมถนน
บริเวณโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนน ำ้ น ำ้งึม 2  (2) เป็นผู้ รับเหมำหลกัด ำเนินงำนกอ่สร้ำงอโุมงค์และงำนเทคอนกรีตอโุมงค์ผนั
น ำ้โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ำ้ น ำ้เทินหินบนุสว่นขยำย (3) เป็นผู้ รับเหมำหลกัด ำเนินงำนก่อสร้ำงอโุมงค์และงำนเจำะเก็บแท่ง
ตวัอย่ำงหินในอุโมงค์ส ำรวจบริเวณโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ น ำ้งึม 3 (4) เป็นผู้ รับเหมำช่วงด ำเนินงำนโยธำที่ส ำคญั
ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ไซยะบรีุ (5) เป็นผู้ รับเหมำช่วงด ำเนินงำนก่อสร้ำงอดัฉีดอุโมงค์และปรับปรุงฐำนรำก
เขื่อนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ น ำ้เง๊ียบ 1 (6) เป็นผู้ รับเหมำหลกัด ำเนินงำนก่อสร้ำงทำงเบี่ยงแม่น ำ้โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงัน ำ้ น ำ้เทิน 1   (7) เป็นผู้ รับเหมำช่วงด ำเนินงำนก่อสร้ำงอโุมงค์ที่เป็นงำนเจำะระเบิดและงำนคอนกรีตในอโุมงค์โครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้เซเปียน เซน ำ้น้อย ฯลฯ ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็นผู้ รับเหมำหลกัด ำเนินงำน
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ก่อสร้ำงอโุมงค์โครงกำรโรงไฟฟ้ำเทำยีกดั 2  และเป็นผู้ รับเหมำหลกัด ำเนินงำนก่อสร้ำงอโุมงค์โครงกำรโรงไฟฟ้ำบำลจูอง 3 
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ และในปลำยปี 2562 บริษัทได้รับงำนโครงกำรก่อสร้ำงงำนแรกในประเทศกัมพูชำ เป็น
ผู้ รับเหมำช่วงด ำเนินงำนก่อสร้ำงอโุมงค์ผนัน ำ้และงำนอดัฉีดโครงกำรพฒันำเขื่อนเดือนตรี  
 บริษัทด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโยธำและธรณีเทคนิค ซึ่งเป็นงำนที่ต้องอำศยัควำมช ำนำญและ
เทคโนโลยีระดับสูง โดยทีมงำนที่ก่อสร้ำงประกอบด้วย ทีมงำนวิศวกร นักธรณีวิทยำและบุคลำกรทำงเทคนิค ที่มี
ประสบกำรณ์และช ำนำญกำรในงำนด้ำนธรณีเทคนิค โดยเฉพำะงำนก่อสร้ำงอโุมงค์ งำนระเบิดหิน งำนขดุเจำะโดยไม่ใช้
ระเบิด งำนพฒันำเหมือง งำนเจำะส ำรวจ งำนคอนกรีตโครงสร้ำง งำนวิศวกรรมโยธำทัว่ไป และงำนด้ำนธรณีวิทยำ  
 ผลงำนแหง่ควำมส ำเร็จที่ผ่ำนมำสง่ผลให้บริษัทเป็นผู้ด ำเนินงำนธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนงำนวิศวกรรมโยธำและ
ธรณีเทคนิค จำกประสบกำรณ์ที่มีมำยำวนำวกว่ำ 20 ปี ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกหน่วยงำนของรัฐและบริษัท
ใหญ่ๆ ที่ลงทุนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ให้เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงในโครงกำรต่ำง ๆ ตลอด
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทได้มุ่งเน้นผลงำนก่อสร้ำง ท่ีมีคณุภำพและประสิทธิภำพสงู มีเป้ำหมำยสงูสดุคือ สร้ำงมำตรฐำน
ผลงำนก่อสร้ำงชัน้เลิศ สง่มอบงำนให้ลกูค้ำตรงเวลำ ในรำคำยตุิธรรม และค ำนงึถึงควำมปลอดภยัเป็นส ำคญั อีกทัง้มุ่ง เน้น
กำรตอบแทนสงัคม และสนบัสนนุกำรรักษำสิง่แวดล้อมและสขุอนำมยัเป็นหลกั  

ปัจจบุนับริษัทมีกำรให้บริกำรเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำงแยกตำมประเภทกำรให้บริกำร 5 ประเภท ดงันี  ้
1. งำนก่อสร้ำงอโุมงค์และโครงสร้ำงใต้ดิน (Tunnel & Shaft Construction)  
2. งำนก่อสร้ำงเขื่อน (Dam Construction) 
3. งำนก่อสร้ำงโรงไฟฟำ้พลงัน ำ้ (Hydro Power Plant) 
4. งำนก่อสร้ำงท่อลอดใต้ดินวิธีดนัท่อและวิธีเจำะและดงึทอ่ (Pipe Jacking & Horrizontal Directional Drilling 

และ Open Cut)  
5. งำนก่อสร้ำงด้ำนอื่นๆ (Others)  เช่น งำนป้องกนัและเสริมเสถียรภำพทำงลำด (Slope Stabilization) งำนขดุ

ดินและหิน (Earth and Rock Excavation) ทัง้แบบใช้ระเบิดและไม่ใช้ระเบิด งำนเจำะส ำรวจธรณีวิทยำ 
(Geological Exploratory Drilling) งำนปรับปรุงฐำนรำกด้วยวิธีอดัฉีดน ำ้ปนู (Grouting Work) งำนเหมืองแร่ 
(Mining Work) งำนถนน งำนประตรูะบำยน ำ้ และงำนวำงรำงรถไฟ (Rail Work) เป็นต้น 

 
ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ : 

ณ วนัท่ี 11 มิถนุำยน 2563  รำยช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีรำยละเอยีด ดงันี ้   

รำยช่ือ 
ก่อนเสนอขำยหุ้น IPO 

(มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) 
หลังเสนอขำยหุ้น IPO 

(มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) 
จ ำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) จ ำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. นำยชวลิต ถนอมถ่ิน /1 177,090,800 22.14 177,090,800 16.10 
2. นำงสำวชนำพร เบรย์ 90,500,000 11.31 90,500,000 8.23 
3. นำยธนวฒิุ คิรินำวิน 62,030,400 7.75 62,030,400 5.64 
4. นำยธีรยทุธ ชศูิลป์ /2 46,380,000 5.80 46,380,000 4.22 
5. นำยปฤษดำพนัธ์ พจนปรีชำ 25,349,600 3.17 25,349,600 2.30 
6. นำงสำวประไพพรรณ พทุธำภิบำล  24,148,000 3.02 24,148,000 2.20 
7. นำยสรุศกัดิ์ สีเขียว /3 22,958,400 2.87 22,958,400 2.09 
8. นำงน ำ้ฝน องัคสิงห์ 21,674,400 2.72 21,674,400 1.97 
9. นำยไชยำ วงศ์ลำภพำนิช /4 20,788,000 2.60 20,788,000 1.89 
10. นำงสำวเพ็ญศรี จิตต์มัน่ 20,658,400 2.58 20,658,400 1.89 
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รำยช่ือ 
ก่อนเสนอขำยหุ้น IPO 

(มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) 
หลังเสนอขำยหุ้น IPO 

(มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) 
จ ำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) จ ำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

11. ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ /5 288,422,000 36.04 288,422,000 26.22 
รวมก่อนเสนอขำย IPO 800,000,000 100.00 800,000,000 72.73 

เสนอขำยประชำชนทัว่ไป (IPO) - - 300,000,000 27.27 
รวมทัง้หมด 800,000,000 100.00 1,100,000,000 100.00 

หมำยเหต ุ:  /1 นำยชวลติ ถนอมถ่ิน เป็นกรรมกำร กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง 

 /2  นำยธีรยุทธ ชศูิลป์ เป็นกรรมกำร กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม รองกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนองค์กรและกฎหมำย กรรมกำรบริหำร และกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

/3 นำยสรุศกัดิ ์สีเขียว เป็นกรรมกำร กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม กรรมกำรผู้จดักำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
บริหำรควำมเสี่ยง 

/4 นำยไชยำ วงศ์ลำภพำนิช เป็นกรรมกำร กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม รองกรรมกำรผู้ จัดกำรสำยงำนบริหำรและกำรเงิน กรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง 

/5 ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ จ ำนวน 70 ทำ่น 

 
คณะกรรมกำรบริษัท :  

 รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท ณ วนัท่ี 17 มิถนุำยน 2563  มีจ ำนวน 12 ทำ่น ดงันี ้
ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. ดร. ทรงภพ        พลจนัทร์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชวลติ          ถนอมถ่ิน กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสรุศกัดิ์        สเีขียว กรรมกำร 
4. นำยไชยำ           วงศ์ลำภพำนิช กรรมกำร 
5. นำยธีรยทุธ        ชศูิลป์ กรรมกำร 
6. นำยสรุพงษ์       เอี่ยมจฬุำ กรรมกำร 
7. ดร. กระหยิ่ม     ศำนต์ตระกลู กรรมกำร 
8. นำยณฐัพงศ์     ภูม่ี กรรมกำร 
9. ดร. บญุเทพ      นำเนกรังสรรค์  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
10. นำยธนพฒัน์     ผู้พฒัน์  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
11. นำยชยัวฒุิ จ ำนงสทุธเสถียร กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
12. นำยจมุพต        กำญจนปัญญำคม  กรรมกำรอิสระ 

 

โดยมีคณุพรทิพย์ คงแสงภทัร์ ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรบริษัท  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท : นำยชวลิต ถนอมถ่ิน หรือ นำยไชยำ วงศ์ลำภพำนิช หรือ นำยธีรยทุธ ชูศิลป์ หรือ
นำยสรุศกัดิ์ สเีขียว กรรมกำรสองในสีค่นนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
ข้อจ ำกัดอ ำนำจของกรรมกำร : -ไมม่ี- 

กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน คือ นำยชัยวุฒิ จ ำนงสทุธ
เสถียร จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ปริญญำตรี สำขำบัญชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
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สัดส่วนรำยได้ :   
โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมลักษณะกำรให้บริกำร 

โครงสร้ำงรำยได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
1. งำนก่อสร้ำงอุโมงค์และโครงสร้ำง

ใต้ดิน 
 798.00  31.88 1,201.76  63.60 1,401.46  59.23 625.01 59.88 868.90 59.90 

2. งำนก่อสร้ำงเข่ือน   161.57  6.45  15.73  0.83  4.30  0.18 6.55 0.63 - - 

3. งำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงัน ำ้   996.63  39.81  296.06  15.67  121.86  5.15 65.17 6.24 11.74 0.81 

4. งำนก่อสร้ำงท่อลอดใต้ดินโดยวิธี
ดนัท่อและวิธีเจำะและดงึท่อ 

 328.92  13.14  208.74  11.05  264.73  11.19 105.97 10.15 164.18 11.32 

5. งำนก่อสร้ำงด้ำนอื่นๆ  156.80  6.26  138.83  7.35  512.57  21.66 206.92 19.83 382.18 26.35 
รวมรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 2,441.92  97.54 1,861.12  98.49 2,304.92  97.41 1,009.64 96.73 1,427.00 98.38 

รำยได้จำกกำรขำยวสัดกุ่อสร้ำง/1  6.18  0.25  3.35  0.18  31.77  1.34 14.04 1.35 14.51 1.00 

รำยได้อื่น/2  55.33  2.21  25.22  1.33  29.58  1.25 20.05 1.92 8.98 0.62 
รำยได้รวม 2,503.43  100.00 1,889.68  100.00 2,366.26  100.00 1,043.71 100.00 1,450.49 100.00 

หมำยเหต ุ: /1รำยได้จำกกำรขำยวสัดกุ่อสร้ำง เป็นรำยกำรขำยวัสดกุ่อสร้ำงให้แก่ผู้ รับเหมำภำยในโครงกำรท่ีบริษัทด ำเนินงำนอยู่ ซึง่เป็นวสัดกุ่อสร้ำงทัว่ไป อำท ิ
น ำ้มนั เหลก็ คอนกรีต เป็นต้น เป็นรำยกำรขำยวสัดกุ่อสร้ำงโดยคดิรำคำต้นทนุบวกด้วยก ำไรท่ีก ำหนด 

/2 รำยได้อ่ืน ได้แก่ รำยได้เบ็ดเตลด็ รำยได้คำ่เช่ำ รำยได้จำกกำรขำยเศษซำกวสัด ุรำยได้คำ่บริกำรอ่ืน และรำยได้ดอกเบีย้รับ เป็นต้น 
 

โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมลักษณะกำรด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงรำยได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
1. ผู้ รับเหมำโดยตรง 
       (Main contractor) 

1,129.22  45.11 1,523.27  80.61 1,645.47  69.54 781.52 74.88 1,058.49 72.97 

2. ผู้ รับเหมำช่วง 
       (Sub contractor) 

1,312.70  52.44  337.85  17.88  659.45  27.87 228.1 21.85 368.51 25.41 

รวมรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 2,441.92  97.54 1,861.12  98.49 2,304.92  97.41 1,009.64 96.73 1,427.00 98.38 
รำยได้จำกกำรขำยวสัดกุ่อสร้ำง/1  6.18  0.25  3.35  0.18  31.77  1.34 14.04 1.35 14.51 1.00 

รำยได้อื่น/2  55.33  2.21  25.22  1.33  29.58  1.25 20.05 1.92 8.98 0.62 
รำยได้รวม 2,503.43  100.00 1,889.68  100.00 2,366.26  100.00 1,043.71 100.00 1,450.49 100.00 

หมำยเหต ุ: /1รำยได้จำกกำรขำยวสัดกุ่อสร้ำง เป็นรำยกำรขำยวัสดกุ่อสร้ำงให้แก่ผู้ รับเหมำภำยในโครงกำรท่ีบริษัทด ำเนินงำนอยู่ ซึง่เป็นวสัดกุ่อสร้ำงทัว่ไป อำท ิ
น ำ้มนั เหลก็ คอนกรีต เป็นต้น เป็นรำยกำรขำยวสัดกุ่อสร้ำงโดยคดิรำคำต้นทนุบวกด้วยก ำไรท่ีก ำหนด 

/2 รำยได้อ่ืน ได้แก่ รำยได้เบ็ดเตลด็ รำยได้คำ่เช่ำ รำยได้จำกกำรขำยเศษซำกวสัด ุรำยได้คำ่บริกำรอ่ืน และรำยได้ดอกเบีย้รับ เป็นต้น 
 
 

โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมภูมิศำสตร์ 

โครงสร้ำงรำยได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
1. กำรให้บริกำรในประเทศ 1,125.48 44.96 1,616.50 85.54 2,229.80 94.23 969.18 92.86 1,352.59 93.25 

2. กำรให้บริกำรต่ำงประเทศ 1,316.44 52.59 244.63 12.95 75.12 3.17 40.44 3.87 74.41 5.13 
รวมรำยได้จำกกำรรับเหมำ

ก่อสร้ำง 
2,441.92 97.54 1,861.12 98.49 2,304.92 97.41 1,009.64 96.73 1,427.00 98.38 

รำยได้จำกกำรขำยวสัดกุ่อสร้ำง/1 6.18 0.25 3.35 0.18 31.77 1.34 14.04 1.35 14.51 1.00 

รำยได้อื่น/2 55.33 2.21 25.22 1.33 29.58 1.25 20.05 1.92 8.98 0.62 
รำยได้รวม 2,503.43 100.00 1,889.69 100.00 2,366.27 100.00 1,043.71 100.00 1,450.49 100.00 

หมำยเหต ุ: /1รำยได้จำกกำรขำยวสัดกุ่อสร้ำง เป็นรำยกำรขำยวัสดกุ่อสร้ำงให้แก่ผู้ รับเหมำภำยในโครงกำรท่ีบริษัทด ำเนินงำนอยู่ ซึง่เป็นวสัดกุ่อสร้ำงทัว่ไป อำท ิ
น ำ้มนั เหลก็ คอนกรีต เป็นต้น เป็นรำยกำรขำยวสัดกุ่อสร้ำงโดยคดิรำคำต้นทนุบวกด้วยก ำไรท่ีก ำหนด 

/2 รำยได้อ่ืน ได้แก่ รำยได้เบ็ดเตลด็ รำยได้คำ่เช่ำ รำยได้จำกกำรขำยเศษซำกวสัด ุรำยได้คำ่บริกำรอ่ืน และรำยได้ดอกเบีย้รับ เป็นต้น 
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สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง (โปรดดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นท่ี 2.2 หวัข้อ 3. ปัจจยัควำมเสีย่ง):  
 

1. ควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกิจและด ำเนินงำนของบริษัท 
1.1 ควำมเสีย่งจำกภำวะเศรษฐกิจ 

สภำพสภำวะเศรษฐกิจมีผลต่อกำรขยำยตัวของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง เนื่องจำกกำรเติบโตหรือกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจสง่ผลต่อกำรลงทนุของทัง้ภำครัฐและภำคเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรำยได้ของบริษัท  จึงท ำให้บริษัทต้อง
ค ำนงึถึงควำมเสีย่งจำกภำวะเศรษฐกิจและกำรอตัรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจ 

อยำ่งไรก็ตำม กำรที่บริษัทมีควำมช ำนำญและมีประสบกำรณ์อนัยำวนำนกวำ่ 20 ปี ในงำนรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนงำน
วิศวกรรมโยธำ และธรณีเทคนิค ซึง่บริษัทเป็นทัง้ผู้ รับเหมำโดยตรง และผู้ รับเหมำช่วง ท ำให้ที่ผำ่นมำบริษัทได้รับควำมไว้วำงใจ
จำกทัง้หนว่ยงำนรำชกำร หนว่ยงำนเอกชน รวมไปถึงผู้วำ่จ้ำงจำกตำ่งประเทศ ให้ด ำเนินงำนในโครงกำรตำ่งๆ ในขณะเดียวกนั 
บริษัทก็มีแผนกำรขยำยฐำนลกูค้ำไปยงัประเทศเพื่อนบ้ำน โดยเฉพำะประเทศในกลุม่ CLMV เพื่อช่วยลดควำมเสีย่งจำกภำวะ
เศรษฐกิจ  

1.2 ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยของภำครัฐ 
กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยภำครัฐอำจมีผลกระทบตอ่ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง โดยเฉพำะนโยบำยทีม่ีผลกระทบอยำ่งมี

นยัส ำคญั ได้แก่ นโยบำยเก่ียวกบังบประมำณทีใ่ช้ก่อสร้ำงในโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำ่งๆ  อยำ่งไรก็ตำม บริษัทมกีำรตดิตำม
ขำ่วสำรจำกภำครัฐอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อวำงแผนกำรเข้ำรับงำนของบริษัทให้มีรำยได้อยำ่งตอ่เนื่อง ด้วยเหตตุำมที่กลำ่วบริษัทจงึ
เช่ือวำ่บริษัทจะไมไ่ด้รับผลกระทบทีมีนยัส ำคญัจำกปัจจยัควำมเสีย่งอนัเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ 

1.3 ควำมเสีย่งเก่ียวกบัควำมไมต่อ่เนื่องของรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
 เนื่องจำกรำยได้หลกัของบริษัทเป็นรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงแต่ละโครงกำรซึ่งมีกำรรับรู้
รำยได้เมื่องำนส ำเร็จและสง่มอบงำนตำมสญัญำให้กบัลกูค้ำ ดงันัน้ ในกรณีที่บริษัทไม่มีงำนรับเหมำก่อสร้ำงอยู่ในมือเพื่อรองรับ
กำรท ำงำนให้ได้อยำ่งตอ่เนื่องหรือยงัไมม่ีงำนใหมเ่ข้ำมำรองรับ ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท  
 บริษัทได้ตระหนกัถึงควำมเสีย่งดงักลำ่ว จึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิเพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว โดยบริษัทมีกำรท ำแผน
งบประมำณตัง้เปำ้รำยได้และโครงกำรใหมท่ี่จะเข้ำประมลูเพื่อให้สอดคล้องกบังำนที่บริษัทก ำลงัท ำอยู ่หำกวำ่ปริมำณงำนที่ก ำลงั
ท ำอยู่และจะแล้วเสร็จพร้อมสง่มอบงำนในระยะเวลำไม่นำน อีกทัง้งำนอื่นท่ีอยูใ่นมือ (backlog) ก็มีจ ำนวนน้อย บริษัทก็จะต้อง
เร่งหำงำนใหม่ ตลอดจนกำรติดต่อกับบริษัทอื่น ๆ ที่เคยเป็นพนัธมิตรในกำรร่วมท ำงำนกบับริษัท ไม่ว่ำในรูปของกิจกำรร่วมค้ำ 
(Joint venture) หรือ กิจกำรค้ำร่วม (Consortium) บริษัทเช่ือมัน่วำ่ บริษัทจะสำมำรถลดควำมเสีย่งอนัเนื่องมำจำกเหตดุงักลำ่วได้  

1.4 ควำมเสีย่งจำกกำรประมำณกำรต้นทนุงำนคลำดเคลือ่น 
กำรประมำณกำรต้นทนุงำนก่อสร้ำงถือเป็นสิง่ส ำคญัของธุรกิจก่อสร้ำง เนื่องจำกต้นทนุตำมประมำณกำรเพื่อเข้ำรับงำน

จะเป็นตวัก ำหนดผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ดงันัน้ก่อนกำรเข้ำรับงำนในโครงกำรใดๆ บริษัทจะก ำหนดให้มีกำรประมำณกำร
ต้นทนุงำนท่ีเหมำะสมเพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดขึน้ เพื่อใช้ในกำรก ำหนดรำคำก่อนกำรประมลูงำนโดยก ำหนดให้มีอตัรำก ำไร
ในกำรประมลูงำนแตล่ะงำนตำมนโยบำยที่บริษัทก ำหนด นอกจำกนีย้งัให้ผู้จดักำรโครงกำรและฝ่ำยวิศวกรรมประจ ำโครงกำรเป็น
ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดเพื่อให้เกิดควำมรัดกมุ รวมถึงบริษัทได้ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงดงักลำ่ว บริษัทก ำหนดให้ผู้จดักำรโครงกำร
และวิศวกรรมเป็นผู้ตรวจสอบรำยละเอียดเพื่อให้เกิดควำมรัดกมุ เพื่อช่วยปอ้งกนัหรือลดควำมผิดพลำดเก่ียวกบักำรประมำณกำร
ต้นทนุไมถ่กูต้อง  

บริษัทก ำหนดให้ผู้จดักำรโครงกำรและวิศวกรรมเป็นผู้ตรวจสอบรำยละเอียดเพื่อให้เกิดควำมรัดกมุ นอกจำกนี ้บริษัทยงั
ก ำหนดให้ฝ่ำยวิศวกรรม มีกำรทบทวน และวิเครำะห์ต้นทนุและงบประมำณของทุกโครงกำรเป็นประจ ำทุกเดือน รวมไปถึงกำร
ตรวจสอบ Bill of Quantity ในกรณีที่พบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณงำนหรือรำคำอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือกรณีที่ต้นทุนของ
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โครงกำรนัน้เกินงบประมำณที่ได้รับอนมุตัิอย่ำงมีนยัส ำคญั บริษัทก็จะด ำเนินกำรปรับปรุงประมำณกำรต้นทนุใหมท่นัทีพร้อมทัง้
หำสำเหตุจำกกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุน จำกนัน้ก็จะเรียกประชุมฝ่ำยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อหำแนวทำงแก้ไข เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนยัส ำคญั กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่กลำ่ว จะช่วยป้องกนัหรือลดควำมผิดพลำดเก่ียวกับ
กำรประมำณกำรต้นทนุไม่ถกูต้อง ซึง่อำจท ำให้บริษัทเผชิญควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนท่ีท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำม
เปำ้หมำย หรืออำจสง่ผลให้บริษัทเกิดผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน 

1.5 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำวสัดกุ่อสร้ำงและรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ  
บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนงำนวิศวกรรมโยธำ และธรณีเทคนิค  ซึ่ งมีกำรซือ้วสัดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำร

ก่อสร้ำงต่ำงๆ อำทิ วัสดุเหล็กและโลหะ ปูนซีเมนต์ กรวดทรำย น ำ้มันเชือ้เพลิง และน ำ้มันหล่อลื่น รวมทัง้วัตถุ ดิบประเภท 
Running Material อำทิ น ำ้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งใช้กับรถและเคร่ืองจักรท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง ดังนัน้ รำคำของวสัดุก่ อสร้ำงและรำคำ
น ำ้มนัเชือ้เพลิงจึงเป็นต้นทุนท่ีส ำคญัในกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำร หำกมีกำรเพิ่มขึน้ หรือลดลง จะส่งผลต่อต้นทุนกำรซือ้
วตัถดุิบที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงโดยตรง ปัจจบุนังำนรับเหมำก่อสร้ำงกบัภำครัฐบำงประเภทที่มีระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จเป็น
เวลำนำนหลำยปีก็จะมีกำรระบเุก่ียวกบักำรปรับมลูค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสตูรกำรปรับรำคำ (ค่ำ K) กลำ่วคือ ในกรณีที่รำคำของ
วสัดุหลกัที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงมีกำรปรับตัวสงูขึน้หรือลดลงเกินกรอบรำคำที่ก ำหนด บริษัทจะได้รับเงินชดเชยหำกรำคำวสัดุ
ปรับตวัสงูขึน้ หรือบริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยหำกรำคำวสัดุปรับตวัลดลง และในภำคเอกชนบำงโครงกำรท่ีมีข้อตกลงในสญัญำ
ก ำหนดให้ผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้จดัหำวสัด ุอปุกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงทัง้หมดให้กบัผู้ รับจ้ำง ก็จะไม่ท ำให้บริษัทได้รับควำมเสี่ยง
จำกมีควำมผนัผวนของรำคำวสัดกุ่อสร้ำงที่สงูขึน้แต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์คอยติดตำม ทบทวน 
และวิเครำะห์สถำนกำรณ์รำคำวสัดุที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคัญ ซึ่งอำจกระทบต่อต้นทุนและงบประมำณของแต่ละ
โครงกำรเป็นประจ ำทกุเดือน รวมทัง้มีกำรเปรียบเทียบรำคำวสัดหุลกั ๆ ท่ีบริษัทมีกำรใช้ในปริมำณมำก โดยตรวจสอบรำคำจำก
ผู้ขำยหลำยรำยแล้วน ำมำเปรียบเทียบ เพื่อหำรำคำที่เหมำะสม และใช้เป็นรำคำอ้ำงอิงในกำรจัดซือ้ต่อไป อย่ำงไรก็ตำมใน
ปัจจบุนั คำดวำ่รำคำน ำ้มนัเชือ้เพลงิมีแนวโน้มที่จะลดลง หรือจะไมม่ีควำมผนัผวนในทำงที่สงูขึน้อยำ่งมีนยัยะส ำคญั ท ำให้ควำม
เสีย่งจำกกำรผนัผวนของวสัดกุ่อสร้ำงและรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลงิลดลง และไมน่ำ่จะสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 

1.6 ควำมเสีย่งจำกควำมลำ่ช้ำของโครงกำร 
ควำมลำ่ช้ำของโครงกำรงำนก่อสร้ำงสำมำรถเกิดขึน้ได้จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทเองในฐำนะผู้ รับเหมำก่อสร้ำง หรือ

เกิดจำกผู้ ว่ำจ้ำง หรือเกิดจำกผลกระทบภำยนอกอื่นๆ เช่นกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของงำนบำงส่วน กำรที่ผู้ รับจ้ำงไม่
สำมำรถเข้ำพืน้ที่ก่อสร้ำงได้ กำรที่ผู้ ว่ำจ้ำงไม่สำมำรถส่งมอบพืน้ที่ที่ใช้ก่อสร้ำงได้ ในกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำจะมีข้อก ำหนดใน
สญัญำให้ผู้วำ่จ้ำงมีสทิธิเรียกคำ่ปรับจำกผู้ รับจ้ำงได้ในอตัรำตำมที่ก ำหนดในสญัญำ อยำ่งไรก็ตำม หำกควำมลำ่ช้ำดงักลำ่วไมไ่ด้
มีสำเหตมุำจำกบริษัท หรือเป็นเหตสุดุวิสยับริษัทก็สำมำรถเจรจำกบัผู้วำ่จ้ำง เพื่อขอขยำยเวลำในกำรก่อสร้ำงได้ 

บริษัทได้ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงจำกควำมลำ่ช้ำของงำนแต่ละโครงกำร จึงได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจเข้ำ
รับงำนหรือเข้ำประมลูงำน ในกรณีที่บริษัทตดัสนิใจเข้ำรับงำนหรือประมลูงำนแล้ว รวมทัง้จะมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรท ำงำน 
เพื่อสำมำรถสง่มอบงำนได้ทนัตำมก ำหนด  

1.7 ควำมเสีย่งจำกภำวะกำรแขง่ขนั 
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงถือเป็นอตุสำหกรรมหนึ่งที่ส ำคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้ม

กำรแข่งขนัคอ่นข้ำงสงูในกำรท่ีผู้ รับจ้ำงจะเข้ำรับงำนก่อสร้ำง ซึ่งกำรประมลูบำงครัง้บริษัทจะต้องแข่งขนักบักลุม่ผู้ รับเหมำขนำด
ใหญ่ที่มีประสบกำรณ์ และศกัยภำพทำงกำรเงินมำกกว่ำผู้ รับจ้ำงหรือผู้ รับเหมำยอ่ย ท ำให้เกิดกำรแข่งขนัเนื่องจำกบริษัทใหญ่ที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ จะเป็นบริษัทที่มีเงินทุนหมุนเวียนสูง และต้นทุนทำงกำรเงินต ่ำกว่ำผู้ รับจ้ำงหรือ
ผู้ รับเหมำรำยย่อย ท ำให้ผู้ รับเหมำรำยย่อยที่ต้องกำรชนะกำรประมลูจะยื่นเสนอรำคำประมูลที่มีอตัรำกำรท ำก ำไร (margin) ต ่ำ 
สง่ผลให้อตัรำก ำไรตอ่มลูคำ่ของโครงกำรลดน้อยลง   
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อย่ำงไรก็ตำม กำรท่ีบริษัทมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง โดยเฉพำะงำนที่เก่ียวกับธรณีเทคนิค
ติดต่อกันมำนำนกว่ำ 20 ปี ท ำให้บริษัทเป็นผู้ เช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงด้ำนงำนธรณีเทคนิค และวิศวกรรม
โยธำ โดยกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนที่เก่ียวกบัธรณีเทคนิค จะต้องอำศยัควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ พร้อมทัง้มีเคร่ืองจักรที่
ทนัสมยั และเพียงพอตอ่กำรท ำงำน เป็นผลให้หำผู้ที่จะมีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบับริษัทได้ไมง่่ำย จึงท ำให้งำนในสว่นที่กลำ่วมีกำร
แขง่ขนัไมส่งูนกั นอกจำกนี ้จำกกำรที่บริษัทเป็นผู้มีควำมเช่ียวชำญและมีประสบกำรณืเก่ียวกบังำนธรณีเทคนิคมำนำนกว่ำ 20 ปี 
มีผลงำนกำรก่อสร้ำงโครงกำรขนำดใหญ่ทัง้ในและต่ำงประเทศซึ่งเป็นท่ีทรำบกนัของกลุม่ผู้ว่ำจ้ำง จำกเหตผุลตำมที่กลำ่วบริษัท
เช่ือวำ่บริษัทจะไมไ่ด้รับผลกระทบจำกควำมเสีย่งที่เกิดจำกกำรแขง่ขนัอยำ่งมีนยัส ำคญั  

1.8 ควำมเสีย่งจำกกำรก่อวินำศกรรม อบุตัิภยั ภยัธรรมชำติ 
กำรก่อวินำศกรรม กำรเกิดอบุตัิภยั หรือกำรเกิดภยัธรรมชำติเป็นปัจจัยภำยนอกที่บริษัทไม่สำมำรถควบคมุได้ หำกเกิด

เหตกุำรณ์ดงักลำ่วอำจสง่ผลให้โครงกำรท่ีด ำเนินงำนอยูต้่องชะลอกำรด ำเนินงำน และสง่ผลให้โครงกำรนัน้เกิดควำมลำ่ช้ำ ซึ่งจะ
เป็นกำรเพิ่มคำ่ใช้จ่ำยจำกงบประมำณของโครงกำรที่บริษัทท ำไว้ ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรท ำประกนัภยั จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงทกุโครงกำรให้ครอบคลมุถึงควำมเสยีหำยที่อำจเกิด
จำกควำมเสี่ยงภยัข้ำงต้น นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ท ำประกันภยัเพื่อคุ้มครอง ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้กบัเคร่ืองจกัร บริษัทเห็นว่ำ
บริษัทได้ท ำประกนัภยัที่สอดคล้องกบักำรประกนัภยัในธุรกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง และมีวงเงินคุ้มครองควำมเสียหำยที่เหมำะสม
แล้ว 

1.9 ควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ธุรกิจของบริษัทต้องพึ่งพำเทคโนโลยีเพื่อกำรก้ำวให้ทนัคู่แข่ง รวมถึงกำรจดักำรข้อมลูตำ่ง ๆ ท ำให้มีโอกำสเสีย่งต่อกำร

ร่ัวไหล สญูหำย หรืออำจท ำให้ธุรกิจหยดุชะงกั อยำ่งไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรวำงแผนรับมือกบัเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว เช่น จดัท ำระบบ
ส ำรองไฟที่เพียงพอ จัดท ำระบบควบคุมดูแลห้องเซิร์ฟเวอร์ (Server Room) ตำมมำตรฐำนก ำหนด กำรติดตัง้ Firewall และ 
LOG เพื่อป้องกันเครือข่ำยผู้ บุกรุกทัง้ที่ส ำนักงำนใหญ่และไซต์งำน  กำรติดตัง้จอยโดเมนให้เช่ือมต่อเข้ำ Server Active 
Directory เพื่อควบคุมจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของ ระบบคอมพิวเตอร์ภำยในองค์กรทัง้ที่ส ำนักงำนใหญ่  และไซต์งำน 
แผนกำรกู้ ข้อมลูควำมเสียหำย (Disaster Recovery Planning) เพื่อกู้ ระบบไอที ขององค์กร เมื่อมีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้กำรท ำงำน 
หยดุชะงกั มีเจ้ำหน้ำที่ไอทีดแูลระบบตำมนโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศและปฏิบตัิตำมคู่มือบริหำร  

1.10 ควำมเสีย่งด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำครัฐ 
เนื่องจำกปัจจุบนัมลูค่ำงำนท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงตำมนโยบำยของงภำครัฐยงัมีมลูคำ่ในระดบัสงู  หำกเกิดปัญหำใน

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ล่ำช้ำก็อำจสง่ผลกระทบกบักำรสภำพคล่องของบริษัทจำกกำรไม่ได้รับค่ำจ้ำงตำมก ำหนดเวลำ และ
อำจเป็นสำเหตทุี่ท ำให้กำรท ำงำนลำ่ช้ำกวำ่เวลำที่ก ำหนดในสญัญำได้ 

อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำครัฐเนื่องจำกควำมล่ำช้ำ เนื่องจำก
ผู้ รับเหมำบำงรำยที่ไมม่ีวงเงินสินเช่ือส ำรองไว้เพียงพอ ก็อำจจะท ำให้ต้องชะลอกำรท ำงำนหรือหยดุงำนชัว่ครำวเป็นผลจำกไม่มี
สภำพคลอ่งส ำหรับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงแรงงำนและค่ำวสัดุก่อสร้ำง ซึ่งจะเป็นเหตุให้กำรสง่มอบงำนล่ำช้ำได้และอำจมีปัญหำกับผู้
วำ่จ้ำง ในสว่นของบริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบจำกควำมลำ่ช้ำของงบประมำณมำกนกั 

1.11 ควำมเสีย่งจำกกำรแพร่ระบำดจำกไวรัสโควิด-19 
กำรระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ โควิด -19 กลำยเป็นปัญหำด้ำนสำธำรณสุขที่ลุกลำมในวงกว้ำง กำร

แพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็วของเชือ้ไวรัสนีส้ร้ำงควำมตื่นตระหนกต่อผู้คนทัว่โลก ซึง่จำกสภำวะดงักลำ่ว ท ำให้รัฐบำลได้ออกพระ
รำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน เพื่อควบคุมกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ หรือ COVID-19 ส่งผลให้เกิด
ปัญหำด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนและวิศวกรที่ควบคมุงำนที่ท ำงำนในประเทศลำวและประเทศเมียนมำร์ ซึ่งบริษัทมีโครงกำร
รับเหมำก่อสร้ำงอยูใ่นประเทศดงักลำ่ว อีกทัง้ท ำให้บริษัทประสบปัญหำด้ำนกำรขนส่งอปุกรณ์ที่บริษัทจดัซือ้จำกตำ่งประเทศทำง
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เคร่ืองบินมำใช้ในงำนก่อสร้ำง สง่ผลให้บริษัทไม่สำมำรถสง่มอบงำนให้กบัผู้ว่ำจ้ำงได้ทนัเวลำ ปัจจุบนับริษัทก็อยู่ระหวำ่งกำรรอ
ให้รัฐบำลของต่ำงประเทศและประเทศไทยอนุญำตให้ระบบกำรขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ ส ำหรับโครงกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำงของบริษัทในประเทศ บริษัทก็ไม่ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรดงักลำ่ว เนื่องจำกบริษัทได้มีกำรขออนญุำตจำกหนว่ยงำน
ที่รับผิดชอบของแต่ละจงัหวดัในกำรเดินทำงข้ำมเขตพืน้ท่ีจงัหวดั สว่นกำรท ำงำนในโครงกำรในช่วงเวลำที่ภำครัฐก ำหนดห้ำม
บุคคลออกนอกเคหสถำน (Curfew) บริษัทก็ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ท ำให้ที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่ได้รับผลกระทบ
จำกสภำวะดงักลำ่ว 

1.12 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงลกูค้ำรำยใหญ่ 

บริษัทมีควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงลกูค้ำรำยใหญ่ที่มีสดัสว่นมำกกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงรวม
โดยในปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงจำกลกูค้ำเอกชนรำยหนึง่จ ำนวน 996.63 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 40.81 ของรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงรวม และในปี 2561 - ปี 2562 บริษัทมีรำยได้จำกหน่วยงำนภำครัฐหน่วยงำนหนึ่ง
ได้แก่ กรมชลประทำน จ ำนวน 854.86 ล้ำนบำท และ 742.91 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45.93 และร้อยละ 32.23 ของ
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงรวม นอกจำกนี ้ในปี 2562 และ งวด 6 เดือนแรกปี 2563 บริษัทมีรำยได้จำกหน่วยงำนภำครัฐอีก
หน่วยงำนหนึ่ง ได้แก่ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำนวน 709.78 ล้ำนบำท และ 554.57 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
30.79 และร้อยละ 38.86 ของรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงรวม ท ำให้บริษัทมีควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงลกูค้ำรำยดงักลำ่ว หำก
ในอนำคตบริษัทไมไ่ด้รับงำนอย่ำงตอ่เนื่องจำกลกูค้ำรำยที่กลำ่ว  อำจสง่ผลตอ่รำยได้ที่อำจลดลงหรือมีรำยได้ไมส่ม ่ำเสมอได้  

อย่ำงไรก็ตำมรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงจำกลกูค้ำรำยใหญ่ที่เป็นลกูค้ำเอกชนเป็นบริษัทในเครือของ
บริษัทผู้ รับเหมำก่อสร้ำงขนำดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ มีฐำนะทำงกำรเงินที่มัน่คง และมีงำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่
จ ำนวนมำก บริษัทจึงคำดว่ำจะได้รับงำนจำกลกูค้ำรำยดงักลำ่วบ้ำง ส ำหรับลกูค้ำหน่วยงำนรัฐบำลมีกำรวำ่จ้ำงบริษัทรับเหมำ
ก่อสร้ำงในงำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีส ำคญัของประเทศ ท ำให้บริษัทคำดว่ำ  ยงัคงได้รับงำนจำกหนว่ยงำนภำครัฐดังกลำ่วอย่ำง
ตอ่เนื่อง เนื่องจำกบริษัทควำมเช่ียวชำญงำนก่อสร้ำงด้ำนธรณีเทคนิค ซึ่งเป็นงำนท่ีต้องใช้มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะด้ำน ไมว่ำ่จะเป็นงำนก่อสร้ำงอโุมงค์และโครงสร้ำงใต้ดิน งำนก่อสร้ำงเขื่อน เป็นต้น  

1.13 ควำมเสีย่งจำกกำรวำ่จ้ำงผู้ รับเหมำก่อสร้ำงช่วง 

ส ำหรับงำนบริกำรด้ำนกำรก่อสร้ำงของบริษัท ซึ่งในกำรรับงำนของบริษัทกับผู้ว่ำจ้ำง มีข้อจ ำกดัด้ำนบคุลำกรที่มีอยู่
อย่ำงจ ำกัด ท ำให้มีบำงโครงกำรที่บริษัทมีกำรว่ำจ้ำงผู้ รับจ้ำงช่วง (Sub-Contractors) ภำยนอก เพื่อท ำงำนให้ครอบคลมุกับ
ควำมต้องกำรของผู้ ว่ำจ้ำงภำยใต้กรอบระยะเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดในสญัญำ รวมถึงงำนที่ต้องว่ำจ้ำงผู้ รับจ้ำงช่วงที่มีควำม
เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนในงำนก่อสร้ำง งำนติดตัง้ระบบ งำนจ้ำงขนสง่ งำนด้ำนสถำปัตยกรรม ในแตล่ะโครงกำร โดยบริษัทเป็นผู้
ควบคมุกำรท ำงำนของผู้ รับจ้ำงช่วง ให้กำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมแบบแผนและกรอบเวลำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ ในกำรจดัจ้ำงผู้ รับ
จ้ำงช่วงและกำรวำ่จ้ำงบคุลำกรภำยนอก อำจมีโอกำสเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรท ำงำนของผู้ รับจ้ำงช่วงหรือบคุคลภำยนอก 
อนัเป็นเหตใุห้เกิดลำ่ช้ำและเกิดควำมเสียหำยต่อโครงกำรของบริษัท ท ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับควำมเสียหำยจำกกำร
ท ำงำนผู้ รับจ้ำงช่วง  

บริษัทมีก ำหนดบริหำรควำมเสีย่งดงักลำ่ว โดยก ำหนดนโยบำยในกำรสรรหำ กำรคดัเลอืก และกำรประเมินผู้ รับจ้ำง
ช่วงเพื่อเป็นกำรคดักรองคณุภำพและตรวจสอบควำมนำ่เช่ือถือของผู้ รับจ้ำงช่วง ผู้ รับจ้ำงชว่งจะถกูพิจำรณำจำกประวตักิำร
ท ำงำน ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ และผลงำนกำรก่อสร้ำงที่สอดคล้องกบัลกัษณะของงำนท่ีท ำกำรจดัจ้ำง รวมไปถงึ
สถำนะทำงกำรเงินของผู้ รับจ้ำงชว่งที่ต้องมีผลกำรประเมินสภำพคลอ่งฐำนะทำงกำรเงินและเงินทนุหมนุเวยีน ในกำรนีบ้ริษัทได้
จดัท ำทะเบียนรำยช่ือผู้ รับจ้ำงช่วงที่ได้รับกำรอนมุตัิ (Approved Vendor List) ซึง่จะมีกำรปรับปรุงกำรประเมินอยำ่งสม ำ่เสมอ
ของผู้ รับจ้ำงชว่งอยำ่งน้อยปีละครัง้  
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1.14 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงผู้ขำยวสัด/ุอปุกรณ์รำยใหญ่ 

บริษัทมีควำมเสีย่งจำกกำรพึ่งพิงผู้จดัหำวสัด/ุอปุกรณ์รำยใหญ่ที่มีสดัสว่นมำกกว่ำร้อยละ 30 ของยอดจดัซือ้ทัง้หมด
ของบริษัท ในปี 2560 มียอดซือ้จ ำนวน 525.75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 36.18 ของยอดซือ้ทัง้หมด ซึ่งหำกใน
อนำคต บริษัทไม่สำมำรถจดัหำวสัด/ุอุปกรณ์ได้ตรงตำมคุณสมบตัิที่ก ำหนดและ/หรือทนัเวลำที่ก ำหนด อำจท ำให้เกิดควำม
ลำ่ช้ำในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงในโครงกำรได้  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรจดัท ำนโยบำยกำรจดัซือ้-จดัจ้ำง โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใสและสง่เสริมให้ผู้ขำยมีกำร
แข่งขนักนัอย่ำงยตุิธรรมและมัน่ใจได้ว่ำมีกำรคดัเลือกผู้ขำยที่เหมำะสม ได้สนิค้ำที่มีคณุภำพตรงตำมมำตรฐำนถึงคุ้มค่ำสงูสดุ
ของเงินที่จ่ำยและมีกำรประเมินผู้ขำยโดยพิจำรณำจำกศกัยภำพของผู้ขำยและคณุภำพของสินค้ำ และได้มีกำรจดัท ำทะเบียน
รำยช่ือผู้ขำยที่ได้รับกำรอนมุตัิ (Approved Vendor List) ซึง่จะมีกำรกำรประเมินรำยช่ือผู้ขำยอยำ่งสม ่ำเสมออยำ่งน้อยปีละครัง้ 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัเช่ือว่ำวสัดอุปุกรณ์ที่บริษัทใช้ในกำรก่อสร้ำงสว่นใหญ่จะสำมำรถหำซือ้ได้ภำยในประเทศและไมเ่ป็นปัญหำ
เนื่องจำกมีผู้ขำยหลำยรำย ซึ่งสำมำรถทดแทนกนัได้ และจดัสง่วสัดอุปุกรณ์ให้บริษัทได้ทนัตำมเวลำที่ต้องกำร 

1.15 ควำมเสีย่งจำกกำรกำรที่บริษัทเข้ำร่วมในกิจกำรร่วมค้ำอำจท ำให้บริษัทต้องรับผิดหำกผู้ ร่วมทนุตำมกิจกำรร่วมค้ำ
มิได้ปฏิบตัิตำมข้อตกลง 

ในบำงกรณีบริษัทได้เข้ำร่วมในกิจกำรร่วมค้ำกบัผู้ ร่วมทนุภำยนอก ภำยใต้เกณฑ์กำรรับผิดชอบร่วมกนั เพื่อให้บริษัท
สำมำรถเข้ำร่วมประมูลงำนและท ำงำนโครงกำรเฉพำะบำงโครงกำรที่บริษัทต้องกำรควำมช ำนำญหรือเมื่อบริษัทต้องกำร
ยกระดบัคณุสมบตัิในกำรเข้ำร่วมประมูลงำนให้สงูขึน้ และกำรด ำเนินงำนในโครงกำรดงักลำ่ว ควำมส ำเร็จของงำนกิจกำรร่วม
ค้ำ ส่วนใหญ่แล้วขึน้กบัควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนร่วมกับผู้ ร่วมทุนในกิจกำรร่วมค้ำ หรือควำมสำมำรถของผู้
ร่วมทนุในกิจกำรร่วมค้ำในกำรปฏิบตัิตำมพนัธะของตนตำมสญัญำ หำกผู้ ร่วมทนุในกิจกำรร่วมค้ำไมส่ำมำรถกระท ำตำมพนัธะ
ของตนได้หรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนในส่วนของตนมำลงทุนได้ บริษัทอำจจะต้องลงทุนเพิ่มขึน้และให้บริกำรเพิ่ม และหำก
เจ้ำของโครงกำรมีสิทธิในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำมพนัธะดงักลำ่ว บริษัทอำจต้องเข้ำรับผิดในสว่นของผู้
ร่วมทนุในกิจกำรร่วมค้ำด้วย ซึ่งอำจสง่ผลให้บริษัทต้องรับผิดตำมกฎหมำยและสร้ำงควำมเสียหำยแก่ช่ือเสียงของบริษัท และ
ก ำไรที่บริษัทจะได้รับจำกโครงกำรจะมีจ ำนวนลดลง และอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และสภำพ
คลอ่งของบริษัทได้  

อยำ่งไรก็ดี บริษัทมีนโยบำยกำรคดัเลอืกคู่สญัญำเพื่อมำเป็นกิจกำรร่วมค้ำตำมนโยบำยกำรร่วมค้ำ (Joint Venture & 
Consortium Policy) ของบริษัท โดยในกำรเข้ำร่วมทุนผ่ำนกิจกำรร่วมค้ำ มีกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะบริหำร หรือ 
คณะกรรมกำรบริษัทตำมอ ำนำจอนมุตัิของบริษัท โดยตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำ บริษัทไมเ่คยประสบปัญหำกบักิจกำรร่วมค้ำที่
ท ำให้บริษัทต้องรับผิดกรณีผู้ ร่วมทนุตำมกิจกำรร่วมค้ำมิได้ปฏิบตัิตำมข้อตกลง 

 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนิ  
2.1 ควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศ 

บริษัทมีรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงในต่ำงประเทศ ท ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำ
แลกเปลี่ยน เนื่องจำกบริษัทมีรำยได้จำกสญัญำก่อสร้ำง กำรซือ้สินค้ำ และเงินรับลว่งหน้ำจำกผู้ว่ำจ้ำงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นหลกั ในระหว่ำงปี 2560 – ปี 2562 และ งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทมีก ำไร (ขำดทนุ) 
จำกอตัรำแลกเปลีย่นเป็นเงิน (5.48) ล้ำนบำท 3.85 ล้ำนบำท 11.75 ล้ำนบำท และ (9.16) ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่น ขำดทนุ
ร้อยละ 0.22 ก ำไรร้อยละ 0.20 ก ำไรร้อยละ 0.50 และขำดทนุร้อยละ 0.63 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงของอตัรำแลกเปลี่ยนโดยกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ (Forward Contract) กับทำงธนำคำร เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยก ำหนดวงเงินซือ้ขำยเงินตรำ
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ตำ่งประเทศให้สมัพนัธ์กบัเงินคำ่จ้ำงที่บริษัทจะได้รับในแต่ละช่วงเวลำ เพื่อช่วยลดควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่อำจเกิดขึน้
ได้  ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีวงเงินสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศกบัเงินบำทล่วงหน้ำใน สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ 
วงเงิน 3 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ   

2.2 ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่งทำงกำรเงิน 
โดยทัว่ไปของธุรกิจก่อสร้ำง สภำพคลอ่งทำงกำรเงินเป็นปัจจยัที่ส ำคญั เนื่องจำกธุรกิจจะต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนในกำร

ด ำเนินงำนสูงและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ เพื่อรองรับกำรจัดหำวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรด ำเนินงำนในแต่ละ
โครงกำร และรองรับค่ำแรงงำนที่ประจ ำอยู่ที่โครงกำรต่ำงๆ ท่ีบริษัทรับจ้ำงอยู่ หำกบริษัทไม่สำมำรถบริหำรสภำพคล่องทำง
กำรเงินได้ดี ก็อำจสง่ผลให้มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 

บริษัทได้ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่งทำงกำรเงินโดยเห็นว่ำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
จึงได้กำรเตรียมกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งดงักลำ่ว โดยบริษัทได้ขอสนิเช่ือจำกธนำคำรไว้เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) ตัว๋สญัญำใช้
เงิน (P/N) หนงัสือค ำ้ประกัน (L/G) รวมไปถึง Letter of Credit (L/C) เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนให้เพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจ 
อำทิ กำรจดัซือ้วตัถดุิบ วสัดอุปุกรณ์ในกำรด ำเนินงำน และรองรับค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินโครงกำร เป็นต้น รวมถึงมีกำรวำง
แผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปีของทัง้บริษัท อย่ำงไรก็ตำม  จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนของบริษัทท่ีผ่ำนมำ บริษัทยังไม่เคย
ประสบเหตุกำรณ์ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินอย่ำงมีนัยส ำคัญจนส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ   นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้
ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรเงินสดให้มีควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับปัญหำสภำพคลอ่งที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต
โดยกำรขออนมุตัิวงเงินสนิเช่ือจำกธนำคำรพำณิชย์และสถำบนักำรเงินให้เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ กำรท่ีบริษัทระดมทนุ
ผำ่นกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) เพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริษัทก็เป็นอีกหนึง่ทำงเลอืกที่จะท ำให้
บริษัทลดควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่งของบริษัทได้ 

2.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่งทำงกำรเงินจำกรำยได้ที่ยงัไม่เรียกช ำระและควำมเสี่ยงที่อำจไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำก
ลกูค้ำได้  
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีรำยได้ที่ยังไม่ได้เรียกช ำระเท่ำกับ 1,410.64  ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2562 

จ ำนวน 169.25 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.63  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกโครงกำรงำนอุโมงค์สง่น ำ้และอำคำรประกอบของ
อโุมงค์ จงัหวดัเชียงใหม ่จ ำนวน 852.22 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 

รำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระ 

รำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระที่เกิดขึน้ในแต่ละงวด  
(ล้ำนบำท) 

รำยได้ที่ยงัไม่ได้
เรียกช ำระ ณ 30 

มิ.ย.63 
(ล้ำนบำท) 

ปี 
2559 

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 งวด 6 เดือน
ปี 2563 

1) งำนแก้ปัญหำโพรงถ ำ้ - 83.00 (7.10) 252.10 44.00 372.00 
2) งำนเตรียมคอนกรีตผกูเหลก็ - - 290.00 55.00 (30.00) 315.00 
3) งำนท่ีปริมำณงำน (Quantity) 

ที่ท ำงำนจริง 
0.16 45.85 38.00 45.00 1.22 130.22 

4) งำนรอเบิกตำมรอบกำรเก็บ
เงินปกติตำมเง่ือนไขสญัญำ 

- - - - 35.00 35.00 

จำกตำรำงข้ำงต้น มีรำยละเอียด ได้แก่ (1) งำนแก้ปัญหำโพรงถ ำ้ 372.00 ล้ำนบำทซึง่เกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2560 ถึงงวด 6 
เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งบริษัทจะสำมำรถเรียกเก็บเงินได้เมื่อแก้ปัญหำแล้วเสร็จประมำณปี 2564  (2) งำนเตรียมคอนกรีตผกู
เหล็ก 315.00 ล้ำนบำทโดยมีจ ำนวนเงินสว่นใหญ่ค้ำงมำตัง้แต่ปี 2561 โดยงำนดงักลำ่วเกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2561 ถึงงวด 6 เดือน
แรกของปี 2563 เป็นเงินเบิกสว่นที่รอเบิกร้อยละ 50 ที่บริษัทจะเบิกได้เมื่อติดตัง้โดยกำรน ำคอนกรีตเข้ำไปติดตัง้รอบอโุมงค์ ซึ่ง
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เป็นไปตำมเง่ือนไขของสญัญำและจะสำมำรถเรียกเก็บเงินได้งวดสดุท้ำยในปี 2565  (3) งำนท่ีปริมำณงำน (Quantity) ที่ท ำงำน
จริงมีจ ำนวนเกินกวำ่ปริมำณงำนทีก่ ำหนดไว้ในบญัชีรำยกำรก่อสร้ำงหรือใบแจ้งปริมำณงำนท่ีก ำหนดในสญัญำที่มีต่อผู้ว่ำจ้ำง 
(งำน Overrun) จ ำนวน 130.22 ล้ำนบำท  โดยงำน Overrun ดงักล่ำวมีกำรก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในสญัญำที่มีต่อผู้
วำ่จ้ำง ซึง่มีกำรตรวจรับงำนจำกผู้วำ่จ้ำงและมีกำรลงนำมในเอกสำรจำกผู้วำ่จ้ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทกุครัง้ที่มีงำน Overrun 
และจะสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกผู้ ว่ำจ้ำงได้ตำมที่ก ำหนดในสญัญำ ซึ่งในสญัญำก ำหนดให้เบิกได้ในงวดสุดท้ำยของกำร
จ่ำยเงินค่ำงำนตำมสญัญำ ซึ่งจะสำมำรถเรียกเก็บเงินได้งวดสดุท้ำยในปี 2565  และ (4) งำนรอเบิกตำมรอบกำรเก็บเงินปกติ
ตำมเง่ือนไขสญัญำ จ ำนวน 35.00 ล้ำนบำทที่จะเบิกในงวดถดัไป (ไตรมำสที่ 3 ของปี 2563) และรำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระ
จำกโครงกำรขยำยถนนจำก 2 เลนเป็น 4 เลน จงัหวดัอดุรธำนี จ ำนวน 154.09 ล้ำนบำท โครงกำรอโุมงค์ทำงคู่จงัหวดัสระบรีุ-
นครรำชสมีำ จ ำนวน 120.96 ล้ำนบำท และโครงกำรก่อสร้ำงประตรูะบำยน ำ้ จงัหวดัเลย จ ำนวน 99.03 ล้ำนบำท เป็นส ำคญั 

บริษัทมีรำยได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช ำระ(สินทรัพย์ที่เกิดจำกสญัญำ) คอ่นข้ำงสงู ซึง่รำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระที่เกิดขึน้ในปี 
2561 ปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563  สว่นใหญ่เป็นรำยได้ที่เกิดจำกกำรรอเบิกตำมรอบกำรเรียกเก็บเงินปกตติำมเง่ือนไข
สญัญำ  เช่น งำนหลอ่คอนกรีตของโครงกำรก่อสร้ำงบ่อพกัและท่อร้อยสำยไฟฟ้ำใต้ดิน ท่ีเบิกเงินได้บำงสว่นเมื่อหลอ่ชิน้งำน
เสร็จ และจะเบิกเงินสว่นที่เหลือได้เมื่อติดตัง้ ซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขของสญัญำ และเกิดจำกงำนแก้ไขเพิ่มเติมที่นอกเหนือจำก
สญัญำที่จะสำมำรถเบิกได้เมื่อแก้ปัญหำแล้วเสร็จ เช่น งำนแก้ปัญหำโพรงถ ำ้ เป็นต้น ซึ่งจะสำมำรถทยอยเรียกเก็บเงินได้ตำม
เง่ือนไขของสญัญำเป็นส ำคญั สง่ผลให้รำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระของบริษัทอำจมียอดค้ำงที่สงูและค้ำงช ำระเป็นเวลำนำนได้ 
ขึน้อยู่กับมูลค่ำโครงกำรและระยะเวลำกำรกำรด ำเนินกำรของแต่ละโครงกำร ซึ่งหำกเป็นโครงกำรใหญ่จะมีระยะเวลำกำร
ท ำงำนท่ียำวประมำณ 2-5 ปี และหำกเกิดงำน Overrun จะสง่ผลให้บริษัทอำจมีรำยได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช ำระค้ำงเป็นเวลำนำน ซึง่
สว่นใหญ่จะเกิดขึน้กบัโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ของภำครัฐ เนื่องจำกบริษัทต้องปฏิบตัิตำมสญัญำที่จะสำมำรถเบิกเงินได้ใน
งวดสดุท้ำยของกำรจ่ำยเงินซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขของสญัญำก่อสร้ำงโครงกำรนัน้ๆ จึงท ำให้บริษัทต้องลงทุนโดยใช้เงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทเองในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง โดยที่ยังไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกผู้ ว่ำจ้ำงได้ในงวดที่ก่อสร้ำง แต่จะ
สำมำรถเรียกช ำระจำกลกูค้ำในอนำคตอยำ่งช้ำที่สดุเมื่อสิน้สดุสญัญำ สง่ผลให้บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่งที่อำจได้รับ
ผลกระทบจำกรำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระที่ยงัไม่ครบก ำหนดกำรเรียกเก็บเงินจำกผู้ว่ำจ้ำงเป็นเวลำนำนได้ และท ำให้บริษัทมี
ควำมเสี่ยงที่อำจไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกผู้ว่ำจ้ำงได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรบริหำรจดักำรเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
จำกกำรใช้เงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน อำทิ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ ยืมเฉพำะโครงกำรเพื่อใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทได้ และเนื่องจำกลกูค้ำเป็นลกูค้ำภำครัฐบำล ถึงแม้จะมีกำรจ่ำยเงินที่ขึน้อยู่กบัรอบงบประมำณใน
แตล่ะปี อยำ่งไรก็ดี บริษัทมัน่ใจวำ่จะสำมำรถเรียกเก็บเงินดงักลำ่วจำกผู้วำ่จ้ำงได้เนื่องจำกเป็นไปตำมเง่ือนไขสญัญำทีม่ีกำรลง
นำมในเอกสำรกำรตรวจรับงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผู้ ว่ำจ้ำงทุกครัง้ที่มีงำนเพิ่มเติม  โดยที่ผ่ำนมำบริษัทยงัคงสำมำรถ
เรียกเก็บเงินจำกผู้วำ่จ้ำงภำครัฐจำกกรณีดงักลำ่วได้ (รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถศึกษำได้ที่ สว่นที่ 2.2.16 กำรวิเครำะห์และ
ค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร หวัข้อ สนิทรัพย์ที่เกิดจำกสญัญำ-รำยได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช ำระ) 

2.4 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้จำกเงินกู้ยืมสถำบนักำรเงิน 
เนื่องจำกในปัจจุบนั บริษัทมีกำรใช้สนิเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นหลกั 

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีภำระเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน คิด
เป็นมูลค่ำ 1,012.71 ล้ำนบำท และ 979.41 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมีอัตรำดอกเบีย้แตกต่ำงกันไปแต่ละประเภทของวงเงิน
สินเช่ือที่บริษัทได้รับ โดยเป็นอตัรำดอกเบีย้แบบลอยตัว (Floating Rate) ที่เปลี่ยนแปลงไปตำมต้นทุนของสถำบันกำรเงินและ
เศรษฐกิจ อ้ำงอิงจำก อตัรำดอกเบีย้ MOR และ MLR ซึง่ภำระดอกเบีย้ดงักลำ่วอำจสง่ผลให้บริษัทมีควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้
ที่เปลี่ยนแปลงไป และกระทบต่อต้นทนุกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และเมื่อพิจำรณำต้นทนุทำงกำรเงินส ำหรับปี 
2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่ำ 72.65 ล้ำนบำท และ 38.67 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นร้อยละ 3.07 และร้อยละ 2.67 
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ของรำยได้รวม ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทมีแผนกำรลดสดัส่วนกำรพึ่งพิงเงินกู้ ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิ นให้
น้อยลง และใช้แหลง่เงินทนุหมนุเวียนภำยในบริษัทจำกเงินบำงสว่นที่ได้รับจำกกำรระดมทนุภำยหลงักำรเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ เพื่อลดภำระดอกเบีย้จ่ำยและลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้จำกเงินกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน 

2.5 ควำมเสีย่งจำกกำรพึ่งพิงกรรมกำรในกำรค ำ้ประกนัและกำรน ำทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนัในเงินกู้ยืมสถำบนักำรเงินของ
บริษัท 
บริษัทมีกำรพึง่พิงกำรค ำ้ประกนัวงเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินภำยในประเทศหลำยแห่ง ซึง่มีผู้ ถือ

หุ้นใหญ่และกรรมกำรของบริษัท คือนำยชวลิต ถนอมถ่ิน นำยไชยำ วงศ์ลำภพำนิช และนำยธีรยทุธ ชศูิลป์ กรรมกำรและผู้ ถือหุ้น
ในบริษัทร้อยละ 22.14 ร้อยละ 2.60 และร้อยละ 5.80 ตำมล ำดบั เป็นผู้ค ำ้ประกนัวงเงินกู้ยืมสถำบนักำรเงินเต็มจ ำนวน รวมถึงน ำ
ทรัพย์สินส่วนตวัเป็นหลกัประกันสินเช่ือสถำบนักำรเงิน โดยไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมกำรเ ป็นผู้ค ำ้ประกัน/ใช้
หลกัประกนั เงินกู้ยืมสถำบนักำรเงินของบริษัทแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะได้มีกำรท ำหนงัสอืแจ้งไปยงัสถำบนักำรเงินใน
กำรปลดค ำ้ประกนั หลงัจำกบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แล้ว โดยบริษัทเช่ือวำ่หำกบริษัทได้รับอนมุตัิให้จดทะเบียน
หุ้ นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว สถำบันกำรเงินจะถอนกำรค ำ้ประกันจำกกลุ่มผู้ ถือหุ้ นดังกล่ำวได้ 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัเห็นว่ำเมื่อบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะสำมำรถเพิ่มโอกำสและทำงเลือก
ในกำรระดมทนุผำ่นตลำดทนุได้หลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ และด้วยต้นทนุทำงกำรเงินทีล่ดลง ซึ่งจะท ำให้บริษัทสำมำรถลดกำรพึง่พิง
กำรค ำ้ประกนัและน ำทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนัเงินกู้จำกกลุม่ผู้ ถือหุ้นลงได้ 
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

3.1   ควำมเสีย่งด้ำนกำรพึง่พิงผู้บริหำรและบคุลำกร 
กำรประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงของบริษัทจ ำเป็นต้องพึ่งพำกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรหลกั หำกผู้บริหำรหลกัไม่

สำมำรถบริหำรงำนให้กับบริษัทต่อไปได้ ธุรกิจของบริษัทอำจได้รับผลกระทบได้ รวมถึงบริษัทยงัต้องพึ่งพำบุคลำกรท่ีมีควำม
เช่ียวชำญ และมีทกัษะเฉพำะทำงด้ำนธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนงำนวิศวกรรมโยธำ และธรณีเทคนิค ซึ่งเป็นส่วนส ำคญัต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) และคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ อำทิ 
เช่น คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น ที่ผ่ำนมำบริษัทได้ใช้แนวทำงกำรบริหำรงำน โดยกำร
มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนให้แก่ผู้บริหำรท่ำนอื่นๆ และพนกังำนแต่ละฝ่ำยอย่ำงชัดเจน เพื่อกระจำย
อ ำนำจกำรจัดกำรและลดควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพิงกรรมกำรผู้ บริหำรหลักได้ รวมไปถึงกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง 
(Succession plan) ในระดบัผู้บริหำรทกุต ำแหนง่ เพื่อช่วยให้บริษัทสำมำรถด ำเนินกิจกำรได้อยำ่งตอ่เนื่อง  

 

4. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 
4.1 ควำมเสีย่งที่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอำจมีข้อจ ำกดัในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯในอนำคต 

 หำกบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทสำมำรถระดมทนุได้ผ่ำนกำรเพิ่มทนุ โดยบริษัทสำมำรถออกหุ้น
เพิ่มทนุในอนำคตและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุได้ 3 ประเภท ได้แก่ จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering : 
RO) กำรจัดสรรให้กับประชำชน (Public Offering : PO) และกำรจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement :PP)  
โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนในกรณีกำรจัดสรรให้กบัประชำชนและกำรจัดสรรให้กบับุคคลในวงจ ำกดั นัน้ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
อำจมีข้อจ ำกดัในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรเพิ่มทนุของบริษัทจดทะเบียนจะท ำ
ให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและต่อรำคำหลกัทรัพย์บริษัทได้ บริษัทจะด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลที่
เก่ียวกบักำรเพิ่มทนุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปได้ใช้ประกอบกำรตดัสนิใจลงทนุได้อยำ่งเหมำะสมและเป็นไปตำมเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง  
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4.2 ควำมเสีย่งของผู้ ถือหุ้นสำมญัที่มีอยูน่อกประเทศไทยทีบ่ริษัทอำจไมเ่สนอสทิธิในกำรจองซือ้ตรำสำรในอนำคต 
แม้บริษัทมหำชนจ ำกดัไมจ่ ำเป็นต้องเสนอสิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมก่อนเมื่อมีกำรออกหุ้นสำมญั

เพิ่มทนุ แต่บริษัทมหำชนจ ำกดัก็มีกำรออกตรำสำรต่ำง ๆ รวมถึงหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ และตรำสำรประเภทอื่นท่ีออกโดยบริษัท ใน
กรณีที่บริษัทเสนอหรือให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นสำมัญในกำรเพิ่มทุนหรือสิทธิใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจใ นกำร
ด ำเนินกำรเสนอขำยตรำสำรดงักลำ่วแก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทอำจไมเ่สนอสทิธิในกำรจองซือ้ตรำสำรดงักลำ่วแก่ผู้ ถือหุ้ นสำมญัที่มี
อยู่นอกประเทศไทย นอกจำกนี ้ภำยใต้กฎหมำยที่ใช้บงัคบั บริษัทอำจถกูห้ำมมิให้เสนอขำยตรำสำรดงักลำ่วแก่ผู้ ถือหุ้นในบำง
ประเทศ เว้นแต่ได้ด ำเนินกำรปฏิบตัิตำมขัน้ตอนที่เก่ียวข้อง ตวัอย่ำงเช่น บริษัทไม่อำจเสนอสทิธิดงักลำ่วแก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัที่มี
สถำนะเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) ตำมควำมหมำยตำมกฎ Regulation S ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ค.ศ. 1933 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหลักทรัพย์หรือข้อก ำหนดของ
กฎเกณฑ์อื่นในบำงประเทศอำจท ำให้ผู้ลงทนุไม่สำมำรถใช้สิทธิในกำรซื อ้ตรำสำรตำมสดัสว่นได้  ซึ่งอำจลดสดัสว่นกำรถือหุ้น
ของนกัลงทุนดงักล่ำว ทัง้นี ้บริษัทไม่มีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสำมญัของบริษัทในประเทศใด ๆ เพื่อใหผู้
ลงทนุตำ่งชำติสำมำรถใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสดัสว่นในอนำคต 

 
สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 3 ปี : 

รำยละเอยีด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวด 6 เดอืน 
ปี 2563 

รวมสินทรัพย์ ล้ำนบำท 2,519.38 2,999.13 3,730.54      3,874.08 

รวมหนีส้ิน ล้ำนบำท 1,989.36 2,542.37 3,143.20 3,147.42 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น ล้ำนบำท 530.01 456.76 587.34 726.66 
 
 

รำยละเอยีด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวด 6 
เดือน 
ปี 2562 

งวด 6 
เดือน 
ปี 2563 

รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง ล้ำนบำท 2,441.92 1,861.11 2,304.92 1,009.64 1,427.00 

รำยได้รวม ล้ำนบำท 2,503.44 1,889.68 2,366.26 1,043.73 1,450.49 

ต้นทนุในกำรรับเหมำก่อสร้ำง ล้ำนบำท 2,137.51 1,688.19 1,895.80 852.57 1,101.94 

ก ำไรขัน้ต้น (ไม่รวมรำยได้อื่น) ล้ำนบำท 304.41 172.92 409.12 157.07 325.06 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ ล้ำนบำท 52.70 (65.21) 130.66 37.51 137.32 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุ้น (EPS) บำท/หุ้น/2 0.07 (0.08) 0.16 0.05 0.17 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ช ำระแล้ว ล้ำนหุ้น/2 800 800 800 800 1,100 

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ล้ำนบำท 16.08 58.13 (104.16) (128.00) 155.64 

กระแสเงินสดจำกกำรลงทนุ ล้ำนบำท (115.78) (245.95) (101.30) (29.68) (0.32) 

กระแสเงินสดจำกกำรจดัหำเงิน ล้ำนบำท 46.40 209.32 221.05 162.08 (168.89) 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ไม่รวมรำยได้อืน่) % 12.47 9.29 17.74 15.56 22.78 

อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ % 2.10 (3.45) 5.52 3.69 9.47 

อตัรำส่วนสภำพคลอ่ง เท่ำ 0.64 0.65 0.70 0.69 0.76 

อตัรำส่วนสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เท่ำ 0.13 0.08 0.20 0.16 0.22 

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น เท่ำ 3.75 5.57 5.35 6.15 4.33 
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รำยละเอยีด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวด 6 
เดือน 
ปี 2562 

งวด 6 
เดือน 
ปี 2563 

อตัรำส่วนหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เท่ำ 1.07 2.25 2.45 2.66 1.82 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(ROA)  

% 2.30 (2.36) 3.88 2.36/1 7.22/1 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื
หุ้น(ROE)  

% 10.47 (13.22) 25.03 16.18/1 41.80/1 

หมำยเหต:ุ/1 ปรับปรุงกำรค ำนวณเป็นอตัรำส่วนเต็มปี (Annualized) เพื่อให้สำมำรถน ำไปเปรียบเทียบกับข้อมลูในอดีตได้ โดยกำรน ำข้อมลู
งวด 6 เดือนแรก สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 คณูด้วย 2   

               /2 ปรับเป็นมลูคำ่ที่ตรำไว้ 0.50 บำท/หุ้น เพื่อกำรเปรียบเทียบ 
 

 
ค ำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน :  

หำกพิจำรณำภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกสิน้สุดวนัที่ 30 
มิถนุำยน 2563 บริษัทมีรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง เทำ่กบั 2,441.92 ล้ำนบำท 1,861.12 ล้ำนบำท 2,304.92 ล้ำนบำท 
และ 1,427.00 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรำยได้รวม เท่ำกับร้อยละ 97.54 ร้อยละ 98.49 ร้อยละ 97.41 และร้อยละ 
98.38 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงลดลงในปี 2561 เมื่อเทียบกบัปี 2560 เนื่องจำกงำน
ในตำ่งประเทศแล้วเสร็จในปี 2561 จ ำนวน 4 งำน ทัง้หมด 5 งำน สง่ผลให้รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงตำ่งประเทศลดลงเป็นหลกั 
รวมทัง้งำนในประเทศที่มีมูลค่ำงำนสงูซึ่งคำดว่ำจะเร่ิมท ำงำนได้ต้นในปี 2561 ล่ำช้ำกว่ำก ำหนดเนื่องจำกกำรเข้ำพืน้ที่ได้
ลำ่ช้ำจำกกำรสง่มอบพืน้ท่ี สง่ผลให้รำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงในปี 2561 ต ่ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ โดยในปี 2562 รำยได้
สว่นใหญ่เป็นรำยได้จำกงำนในประเทศที่เพิ่มขึน้เป็นหลกั ในขณะท่ีงำนในตำ่งประเทศลดลงจำกงำนท่ีสง่มอบแล้วเสร็จเมื่อปี 
2561 ที่ผ่ำนมำเป็นสว่นใหญ่ และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 มีรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงเพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกันของปี 
2562 โดยหลกัเป็นกำรเพิ่มขึน้ทัง้งำนในประเทศและงำนในต่ำงประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรรับรู้รำยได้ของโครงกำรอย่ำง
ตอ่เนื่องเร่ือยมำ  

  

ก ำไรขัน้ต้นและอัตรำก ำไรขัน้ต้น 
บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงในปี 2560  ปี 2561 และปี 2562 เท่ำกับ 304.41 ล้ำนบำท 172.92 ล้ำนบำท 
และ 409.12 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นตอ่รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงเทำ่กบัร้อยละ 12.47 ร้อยละ 9.29 และร้อย
ละ 17.25 ตำมล ำดบั โดยเมื่อเปรียบเทียบปี 2561 และปี 2560 พบวำ่อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทลดลงจ ำนวน 131.49 ล้ำน
บำทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 43.19 จำกก ำไรขัน้ต้นบำงโครงกำรที่ลดลงโดยเฉพำะงำนในต่ำงประเทศที่มีต้นทุนเพิ่มขึน้ 
สำเหตทุี่มีต้นทนุเพิ่มเนื่องจำกกำรขนย้ำยเคร่ืองจกัรออกนอก Site งำน และกำรรือ้แคมป์ มีควำมลำ่ช้ำ เนื่องจำกไมส่ำมำรถ
ย้ำยออกนอกพืน้ที่ได้จำกข้อจ ำกัดของผู้ ว่ำจ้ำง ท ำให้มีต้นทุนเพิ่มขึน้ปี 2561และงำนก่อสร้ำงทำงคู่ในเส้นทำงรถไฟสำย
ชำยฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรำ-คลองสิบเก้ำ-แก่งคอย พร้อมอโุมงค์ มีต้นทนุเพิ่มขึน้เนื่องจำกอยู่ในช่วงเร่งรัดงำนให้
เสร็จทนัตำมสญัญำ ประกอบกบังำนในประเทศที่มีก ำไรขัน้ต้นลดลงโดยมีก ำไรขัน้ต้นลดลงจำกงำนเพิ่มเติมจำกผู้ว่ำจ้ำงที่มี
ต้นทุนสงู จำกรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่มีต้นทุนสงูขึน้ ส่งผลต่อต้นทุนเคร่ืองจักร โดยต้นทุนเพิ่มขึน้ดงักล่ำวเพิ่มขึน้จำกกำร
เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนตำมปริมำณงำนที่เพิ่มขึน้ ส ำหรับปี 2562 ก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 236.19 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้คิด
เป็นร้อยละ 136.59 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ที่ผำ่นมำ เนื่องจำกโครงกำรของบริษัทหลำยโครงกำรสำมำรถด ำเนินงำนโดยมีอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มมำกขึน้ทัง้จำกงำนในตำ่งประเทศ ประกอบกบับริษัทมีกำรรับงำนในประเทศซึง่เป็นงำนก่อสร้ำงประเภทอื่นๆ 
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อีกหลำยโครงกำรที่มีก ำไรขัน้ต้นคอ่นข้ำงสงู จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงกับผู้วำ่จ้ำงที่เป็นโครงกำรขนำดเลก็ถึงปำนกลำงมำก
ขึน้ในปี 2562 ที่ผำ่นมำ เป็นผลจำกกำรท่ีบริษัทมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกกำรก่อสร้ำงอโุมงค์มำยำวนำน และกำรบริหำร
กำรใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีประสทิธิภำพ สง่ผลให้บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ สง่ผลให้บริษัทมีอตัรำก ำไรสทุธิ
ที่ดีขึน้ในปี 2562 และ งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทเพิ่มขึน้ 167.98 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
106.95 เมื่อเทียบกบังวด 6 เดือนแรกของปี 2562 โดยสำเหตุที่ท ำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทเพิ่มขึน้ เนื่องจำกสดัส่วน
ต้นทนุเงินเดือนและค่ำจ้ำงหนว่ยงำน สดัสว่นต้นทนุค่ำใช้จ่ำยหนว่ยงำน โดยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทมีสดัสว่น
ต้นทนุต่อรำยได้ของโครงกำรดีขึน้เนื่องจำกโครงกำรใหม่ๆ ท่ีมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่สงูในงวด 6 เดือนแรกปี 2563 เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยเฉพำะงำนโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู ่ช่วงมำบกะเบำ-ชุมทำงถนนจิระท่ีมีอตัรำก ำไรขัน้ต้น
สูง ในขณะเดียวกันบริษัทก็สำมำรถบริหำรต้นทุนในโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพส่งผลให้กำรบริหำรต้นทุนที่ดีขึน้
เนือ่งจำกมีเคร่ืองจกัรบำงรำยกำรท่ีตดัค่ำเสือ่มรำคำหมดแล้วแตย่งัใช้งำนอยูใ่นโครงกำร และจำกงำนเพิ่มเติมของโครงกำรที่
มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงู ท ำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นของโครงกำรดีขึน้ 
 

ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 
 บริษัทมีก ำไร(ขำดทนุ) สทุธิส ำหรับงวดบญัชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ำกบั 52.70 ล้ำนบำท ขำดทนุ 65.21 
ล้ำนบำท และ130.66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิร้อยละ 2.10 ขำดทนุสทุธิร้อยละ 3.45 และก ำไรสทุธิร้ร้อยละ 5.52  
ของรำยได้รวมตำมล ำดบั สำเหตทุี่ก ำไรสทุธิและอัตรำก ำไรสทุธิในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจำกอตัรำก ำไร
ขัน้ต้นลดลง จำกผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงในประเทศที่ลดลง เนื่องจำกงำนในประเทศที่มีมลูค่ำงำนสงูที่คำดวำ่จะ
เร่ิมท ำงำนได้ต้นในปี 2561 ลำ่ช้ำกวำ่แผนท่ีก ำหนดเนื่องจำกกำรสง่มอบพืน้ท่ีเข้ำท ำงำนของผู้ว่ำจ้ำง รวมทัง้มีสดัสว่นต้นทนุ
ในกำรรับเหมำก่อสร้ำงบำงโครงกำรที่เพิ่มขึน้ จำกโครงกำรต่ำงประเทศและโครงกำรในประเทศที่แล้วเสร็จในปี 2561 สง่ผล
ให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทลดลง ส ำหรับปี 2562 บริษัทมีก ำไรสทุธิ 130.66 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 195.88 
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 300.36 โดยเป็นผลจำกโครงกำรของบริษัทที่ด ำเนินงำนมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มมำกขึน้ทัง้จำก
งำนในต่ำงประเทศ และงำนในประเทศโครงกำรใหญ่ที่เร่ิมรับรู้รำยได้ในปี 2562 รวมทัง้ บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่
ลดลงจำกปีก่อนเป็นส ำคญั เป็นผลจำกค่ำใช้จ่ำยสนบัสนนุกำรผลติของบริษัทซึ่งเป็นรำยกำรของค่ำใช้จ่ำยสว่นกลำง ลดลง 
อำทิ ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ซ่อมบ ำรุงสว่นกลำงของบริษัท เนื่องจำกกำรน ำเคร่ืองจกัรไปใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรซึ่งเป็นต้นทุน
ของแต่ละโครงกำร สง่ผลให้บริษัทมีก ำไรสทุธิและอตัรำก ำไรสทุธิที่ดีขึน้ และงวด 6 เดือนแรกสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 
บริษัทมีก ำไรสทุธิเทำ่กบั 137.32 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิเท่ำกบัร้อยละ 9.47 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 
เป็นผลจำกโครงกำรในต้นปี 2563 ที่ยงัมีก ำไรขัน้ต้นสงูในหลำยโครงกำรใหญ่ๆ ทัง้โครงกำรในต่ำงประเทศและโครงกำรใน
ประเทศ ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบสดัส่วนค่ำใช้จ่ำยบริหำรต่อรำยได้พบว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีสดัส่วนลดลงใน
ขณะเดียวกันบริษัทก็สำมำรถบริหำรต้นทนุในโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพส่งผลให้กำรบริหำรต้นทนุที่ดีขึน้  เนื่องจำกมี
เคร่ืองจักรบำงรำยกำรที่ตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ในโครงกำร  และกำรลดลงของสดัส่วนของเงินเดือน
ส ำนกังำนตอ่รำยได้ลดลง และสดัสว่นคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินท่ีลดลงสง่ผลให้บริษัทมีอตัรำก ำไรสทุธิเพิ่มสงูขึน้ดงักลำ่ว 
 

ฐำนะกำรเงนิ 
สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีมลูค่ำสนิทรัพย์รวมเท่ำกบั 
2,519.38 ล้ำนบำท 2,999.13 ล้ำนบำท 3,730.54 ล้ำนบำท และ 3,874.08 ล้ำนบำท   

โดยสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมี
สินทรัพย์หมุนเวียนเท่ำกับ 1,009.46 ล้ำนบำท 1,374.80 ล้ำนบำท 2,065.02 ล้ำนบำท และ 2,259.92 ล้ำนบำท คิดเป็น
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อตัรำสว่นตอ่สนิทรัพย์รวมเท่ำกบัร้อยละ 40.07 ร้อยละ 45.84 ร้อยละ 68.85 และร้อยละ 58.33 ตำมล ำดบั และ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563  มีรำยละเอียดที่ส ำคญัในแต่ละรำยกำรหลกัๆดงันี ้เงิน
สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรค้ำ และลกูหนีอ้ื่น สนิทรัพย์ที่เกิดจำกสญัญำ-รำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระ ต้นทนุใน
กำรท ำให้เสร็จสิน้ตำมสญัญำที่ท ำกบัลกูค้ำ สินค้ำคงเหลือและวสัดรุอโอนเข้ำงำน และสินทรัพย์หมนุเวียนอื่น โดยหลกัเป็น
รำยกำรลกูหนีก้ำรค้ำ โดยณ วันที่ 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้จ ำนวน 48.70 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 8.85 เป็นผลจำกลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ จำกค่ำงำนที่บริษัทก่อสร้ำงแล้วเสร็จที่ยงัไม่ได้รับช ำระเงิน
จำกลกูค้ำ ซึง่สว่นใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรค้ำของโครงกำรกรมชลประทำนและกำรไฟฟำ้นครหลวงเป็นส ำคญั 

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเท่ำกบั 1,509.91 ล้ำนบำท 1,624.33 ล้ำนบำท 1,665.52 ล้ำนบำท และ 1,614.16  
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 59.93 ร้อยละ 54.16 ร้อยละ 44.65 และร้อยละ 41.67 ของสนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั ซึ่ง
มีรำยกำรสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ส ำคญัแตล่ะรำยกำรดงันี ้เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั  ลกูหนีเ้งินประกนัผลงำน เงิน
ลงทนุในบริษัทย่อย อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น โดยหลกัเป็นรำยกำร
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดย ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีมูลค่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สทุธิลดลงจำกปี 2562 
จำกค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ถำวร และ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และ
ยำนพำหนะจ ำนวนหนึ่งซึ่งตดัค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์
ดงักลำ่วมีจ ำนวนเงินประมำณ 371 ล้ำนบำท  
 

หนีส้ินรวม 
หนีส้ิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ำกับ

1,989.36 ล้ำนบำท 2,542.37 ล้ำนบำท 3,143.20 ล้ำนบำทและ 3,147.42 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 78.96 ร้อย
ละ 84.77 ร้อยละ 84.26 และร้อยละ 81.24 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตำมล ำดบั  

โดยหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมี
หนีส้ินหมนุเวียนเท่ำกับ 1,584.11 ล้ำนบำท 2,102.23 ล้ำนบำท 2,954.43 ล้ำนบำทและ 2,972.96  ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 62.88 ร้อยละ 70.09 ร้อยละ 79.20 และร้อยละ 78.18 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ตำมล ำดบั โดยมี
รำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่ส ำคญั ดงันี  ้ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เจ้ำหนีก้ำรค้ำและ
เจ้ำหนีอ้ื่น เงินรับลว่งหน้ำจำกผู้ว่ำจ้ำง ประมำณกำรหนีส้นิระยะสัน้ ส ำรองเผ่ือผลขำดทนุของโครงกำรก่อสร้ำง โดยหลกัเป็น
รำยกำรเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น โดยณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 
2563 บริษัทมีรำยกำรเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเทำ่กบั 975.45 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 
จ ำนวน 32.64 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 3.24 เป็นผลจำกกำรลดลงของตัว๋สญัญำใช้เงินลดลง 49.71 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 6.08 และกำรลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีลดลง 13.91 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 16.05 เกิดจำกกำรที่บริษัทได้รับ
เงินค่ำงำนจำกผู้ว่ำจ้ำง จึงมีกำรใช้เงินเบิกเกินบญัชีลดลง และบริษัทมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นเทำ่กบั 879.85 ล้ำนบำท 
หรือเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2562 เพิ่มขึน้จ ำนวน 135.45 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.20 เป็นผลมำจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำและ
คำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ได้แก่ เงินเดือนและคำ่ตอบแทนพนกังำนค้ำงจ่ำย อำทิ เงินเดือน โบนสั และเบีย้ขยนัค้ำงจ่ำย เป็นส ำคญั 
จำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนกังำนและกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำเงินเดือนของปี 2563 ท่ีผำ่นมำ 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีหนีส้ิน
ไม่หมนุเวียนเท่ำกบั 405.26 ล้ำนบำท 440.13 ล้ำนบำท 188.77 ล้ำนบำทและ 189.47 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
16.09 ร้อยละ 14.68 ร้อยละ 5.06 และร้อยละ 4.81 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดในแต่
ละรำยกำรที่ส ำคญั ดงันี ้เจ้ำหนีค้่ำเคร่ืองจกัร หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดย
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หลกัเป็นรำยกำรหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินจำก
สว่นที่ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี เท่ำกบั 112.97 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 2.42 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.09 เป็นกำร
ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระคืนตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินดงักลำ่ว 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  และ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกับ 
530.01 ล้ำนบำท 456.76 ล้ำนบำท 587.34 ล้ำนบำทและ 726.66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 21.04  ร้อยละ 15.23  
ร้อยละ 15.74 และร้อยละ 18.76 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น ทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 
2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้ว เทำ่กบั 400.00 ล้ำนบำท  
เนื่องจำกเมื่อวนัที่ 10 มิถุนำยน 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทเพื่อเป็นกำรระดมทนุและเสนอขำยหุ้นของบริษัทให้กบัประชำชนเป็นครัง้แรก จ ำนวน 150.00 ล้ำนบำท โดยกำรออก
หุ้นสำมญัจ ำนวน 300.00 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท สง่ผลให้ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 550.00 ล้ำนบำท และ
สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 เนื่องจำกบริษัทมีก ำไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร เทำ่กบั 276.29 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2562 เพิ่มขึน้จ ำนวน 138.88  ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 101.07 เนื่องจำกผลประกอบกำรจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทที่เพิ่มขึน้จำกก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ที่มีก ำไรสุทธิเท่ำกับ 
137.32 ล้ำนบำท 
 

สภำพคล่อง 
              สภำพคล่อง 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีสนิทรัพย์หมนุเวียนเทำ่กบั 
1,009.46 ล้ำนบำท 1,374.80 ล้ำนบำท 2,065.02 ล้ำนบำทและ 2,259.92 ล้ำนบำท ในขณะที่มีหนีส้ินหมุนเวียนเท่ำกับ 
1,584.11 ล้ำนบำท 2,102.23 ล้ำนบำท 2,954.43 ล้ำนบำทและ 2,957.95 ล้ำนบำท บริษัทจึงมีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งเทำ่กบั 
0.64 เท่ำ 0.65 เท่ำ 0.70 เท่ำ และ 0.76 เท่ำ ตำมล ำดับ สำเหตุที่สภำพคล่องดีขึน้เล็กน้อยในปี 2561 เนื่องจำกสินทรัพย์
หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ในสดัสว่นที่มำกกว่ำกำรเพิ่มขึน้ของหนีส้นิหมนุเวียน โดยสนิทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 
ในปี 2562 บริษัทมีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งของบริษัทดีขึน้เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจำกสินทรัพย์หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ในจำก
กำรเพิ่มขึน้ของลกูค้ำหนีก้ำรค้ำ และรำยได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช ำระเพิ่มขึน้ ในขณะที่หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ในสดัสว่นท่ีน้อยกว่ำ  
ส ำหรับ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งดีขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2562 เนื่องจำกสินทรัพย์หมนุเวียนที่
เพิ่มขึน้ในสดัสว่นร้อยละ 9.44 เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระเป็นหลกั ซึ่งรำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระเกิด
จำกงำนที่บริษัทท ำแล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงก ำหนดวันที่สำมำรถวำงบิลเรียกเก็บเงินได้ และในกรณีที่ปริมำณงำนท ำจริงมี
ปริมำณงำนเกินกวำ่ในบญัชีรำยกำรก่อสร้ำง (Overrun) บริษัทต้องปฏิบตัิงำนให้แล้วเสร็จสิน้ก่อนจึงจะเรียกเก็บเงินเพิ่มจำก
ผู้ ว่ำจ้ำงได้ โดยผู้ ว่ำจ้ำงจะจ่ำยให้ในงวดสดุท้ำยของกำรจ่ำยเงินค่ำงำนตำมเง่ือนไขในสญัญำ ในขณะที่หนีส้ินหมุนเวียน
เพิ่มขึน้ในสดัสว่นที่น้อยกวำ่ หรือเพิ่มขึน้ในสดัสว่นร้อยละ 0.12 โดยหนีส้ินหมุนเวียนที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึน้จำก
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นเป็นสว่นใหญ่ เนื่องจำกบริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยประเภทเงินเดือนและคำ่ตอบแทนพนกังำนค้ำง
จ่ำย อำทิ เงินเดือน โบนสั และเบีย้ขยนัค้ำงจ่ำย เป็นส ำคญั ที่ยงัไมไ่ด้จ่ำยให้กบัพนกังำนเพิ่มขึน้ 
 

เนื่องจำกบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในช่วงเวลำใกล้กบักำรเปิดเผยข้อมลูงบกำรเงินส ำหรับไตรมำสที่ 3 
ของปี 2563สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ซึง่บริษัทและที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำงบกำรเงินภำยในก่อนกำรสอบ
ทำนของผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยเบือ้งต้นแล้วขอรับรองว่ำ บริษัทมิได้มีกำรขยำยขอบเขตในกำรประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจ
อื่น และมิได้มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันใด ๆ ที่มีนยัส ำคญักับบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง นอกเหนือจำกที่เปิดเผยในแบบ
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แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ โดยผลประกอบกำรที่เกิดขึน้ในงวดไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 เป็นไปตำม
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติของบริษัท ซึ่งไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัที่จะสง่ผลกระทบในเชิงลบต่อกำร
ตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุ ตลอดจนไมม่ีข้อมลูส ำคญัใด ๆ ซึง่เกิดขึน้ในงวดไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 ท่ีนกัลงทนุควรรับทรำบ
เพื่อประกอบกำรตดัสินใจในกำรลงทนุที่ยงัมิได้เปิดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ อนึ่ง ผู้
ลงทนุสำมำรถดรูำยละเอียดของงบกำรเงินส ำหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 ได้ที่เว็บไซต์  http://rtco.co.th/ รวมถึง
กำรแจ้งขำ่วผำ่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

นักลงทุนสัมพนัธ์ : นำงสำวชิชำ  เวชสวุรรณมณี โทรศพัท์ : 02-313-4848 ตอ่ 134 
email address:  ir@rtco.co.th 
 

 
 

 บริษัทขอรับรองวำ่สำรสนเทศที่ได้รำยงำนไว้ในสรุปข้อสนเทศฉบบันีถ้กูต้อง 
 
 

 
    (ประทบัตรำบริษัท) 

 
 

ลงช่ือ........................................................... 
    (นำยชวลติ  ถนอมถ่ิน) 

     กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

  
 

ลงช่ือ.......................................................... 
(นำยสรุศกัดิ์ สเีขียว) 

  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
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ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป   ช่ือบริษัท / ช่ือยอ่หลกัทรัพย์  บริษัท ไร้ท์ทนัเน็ลลิง่ จ ำกดั (มหำชน) / RT 
ที่อยู/่เบอร์โทรศพัท์และโทรสำร/URL เลขที่ 292 หมู ่4 ถนนบำงนำ-ตรำด (กม. 26) ต ำบลบำงบอ่ อ ำเภอบำง

บอ่ จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10560 
โทรศพัท์: +66 (0) 2313-4848 
โทรสำร: +66 (0) 2313-4849, 4787 
อีเมล์: rt@rtco.co.th 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน / ผู้ รับประกนักำร
จ ำหนำ่ย 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ำกดั /  
บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ทนุจดทะเบียน (หุ้น) / ทนุช ำระแล้ว (หุ้น) 1,100.00 ล้ำนหุ้น / 1,100.00 ล้ำนหุ้น 
จ ำนวนหุ้นและระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น  หุ้นที่ถกูห้ำมขำยจ ำนวน 605,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของทนุ

ช ำระแล้ว ณ วนัที่หุ้ นของบริษัทเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
โดยมีระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น  1 ปีนบัแต่วนัที่หุ้นของบริษัทเร่ิมท ำกำรซือ้
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือนจะ
สำมำรถทยอยขำยหุ้นได้ในจ ำนวนร้อยละ 25.00 ของหุ้นทัง้หมดที่ถกูห้ำม
ขำย และจะสำมำถขำยหุ้ นส่วนที่ เหลือทัง้หมดได้เมื่อครบก ำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี  

ข้อมูลเกี่ยวกับ 
งบกำรเงนิ    

วนัท่ีสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชี  31ธนัวำคม ของทกุปี  
นโยบำยกำรน ำสง่งบกำรเงิน 1. งบกำรเงินฉบบัสอบทำน: บริษัทจะน ำสง่กำรเงินฉบบัสอบทำนรำยไตร

มำสที่ 1, 2 และ 3 ของทกุปี ภำยใน 45 วนั หลงัจำกวนัสิน้สดุรอบบญัชี
รำยไตรมำส โดยไมข่อน ำสง่งบกำรเงินฉบบัสอบทำนรำยไตรมำสที่ 4 

2. งบกำรเงินฉบบัตรวจสอบ: บริษัทจะน ำสง่งบกำรเงินประจ ำปีภำยใน 2 
เดือน หลงัจำกวนัสิน้สดุรอบบญัชีประจ ำปี 

ส ำนกังำนตรวจสอบบญัชี  บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ผู้สอบบญัชี  3. นำยณฐัวฒุิ สนัติเพช็ร ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขท่ี 5730 

4. นำยศภุชยั ปัญญำวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขท่ี 3930 
5. นำงสำวกรองแก้ว ลมิป์กิตตกิลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขท่ี 5874 

ข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำน  
3 ปีย้อนหลังและ
งวดสะสมล่ำสุด 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 งวด 6 เดือน 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 2563 

มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น 0.66 0.57 0.73 0.66 
ก ำไรสทุธิ (ขำดทนุ) ตอ่หุ้น  0.07 (0.08) 0.16 0.17 
เงินปันผลตอ่หุ้น  0.02/1 0.01/1 - - 
อตัรำกำรจ่ำยปันผล 16.96%/2 - - - 

อื่นๆ (ถ้ำมี) เง่ือนไขกำรรับหลกัทรัพย์  -ไมม่-ี  
กำรจดัสรรหุ้นสว่นเกิน  -ไมม่-ี  

หมำยเหต ุ: /1 เงินปันผลตอ่หุ้น ของปี 2560 เป็นเงินปันผลจำ่ยจำกผลประกอบกำรปี 2559 และเงินปันผลตอ่หุ้นของปี 2561 เป็นเงินปันผลจำ่ยจำกผล
ประกอบกำรปี 2560 โดยตัง้แตปี่ 2561 เป็นต้นมำ บริษัทไมมี่กำรจำ่ยเงินปันผลแตอ่ยำ่งใด 

สรุปข้อสนเทศ (ส่วนเพิ่มเตมิ) 
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/2 อตัรำกำรจำ่ยปันผล เป็นเงินจำ่ยปันผลจำกก ำไรสทุธิของผลกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมกำรบริษัท  

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง วันเร่ิมต้น 
1 ดร. ทรงภพ         พลจนัทร์ ประธำนกรรมกำร 30 มีนำคม 2558 
2 นำย ชวลติ           ถนอมถ่ิน กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำร 6 ตลุำคม 2543 
3 นำย สรุศกัดิ์         สเีขียว กรรมกำร 6 ตลุำคม 2543 
4 นำย ไชยำ            วงศ์ลำภพำนิช กรรมกำร 6 ตลุำคม 2543 
5 นำย ธีรยทุธ         ชศูิลป์ กรรมกำร 6 ตลุาคม 2543 
6 นำย สรุพงษ์        เอี่ยมจฬุำ กรรมกำร 6 ตลุาคม 2543 
7 ดร. กระหยิ่ม      ศำนต์ตระกลู กรรมกำร 6 ตลุาคม 2543 
8 นำย ณฐัพงษ์      ภูม่ี กรรมกำร 6 ตลุาคม 2543 
9 ดร. บญุเทพ       นำเนกรังสรรค์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 3 เมษายน 2560 
10 นำย ธนพฒัน์      ผู้พฒัน์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 3 เมษายน 2560 
11 นำย ชยัวฒุิ  จ ำนงสทุธเสถียร กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 25 เมษายน 2562 
12 นำย จมุพต         กำญจนปัญญำคม กรรมกำรอิสระ 3 เมษายน 2560 

 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ล ำดับ 
 

บริษัท  ประเภทธุรกิจ 
 

ทุนช ำระแล้ว 
(USD) 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น (%)  

มูลค่ำเงนิลงทุน 
(ตำมรำคำทุน) (ลบ.) 

1 บริษัท ไร้ท์ทนัเน็ลลิง่ เมียนมำ่ จ ำกดั  ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง USD 150,000 99.99 5.002 ล้ำนบำท 

 
จดัท ำโดย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 
 

บริษัทขอรับรองวำ่สำรสนเทศที่ได้รำยงำนไว้ในสรุปข้อสนเทศฉบบันีถ้กูต้อง 
 
 

 
    (ประทบัตรำบริษัท) 

 
 

ลงช่ือ........................................................... 
    (นำยชวลติ  ถนอมถ่ิน) 

     กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

  
 

ลงช่ือ.......................................................... 
(นำยสรุศกัดิ์ สเีขียว) 

  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 

 


