


บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

 

หนำ้ 1.0 – 1 

ส่วนที ่1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

สรุปขอ้มลูส ำคญันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วน ซึง่เป็นเพยีงขอ้มลู
สรุปเก่ียวกบักำรเสนอขำย ลกัษณะและควำมเส่ียงของบรษิัทท่ีออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์(“บรษิัท”)  ดงันัน้ ผูล้งทุนตอ้ง
ศกึษำขอ้มลูในรำยละเอียดจำกหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม ซึ่งสำมำรถขอไดจ้ำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รืออำจศกึษำขอ้มลูได้

จำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนท่ีบรษิัทยื่นต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ไดท้ี่ website ของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 

สรุปข้อมูลส ำคัญของกำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อประชำชน 
เพื่อซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก (“IPO”) 

บริษัท ไร้ทท์ันเน็ลลิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
ระยะเวลำกำรเสนอขำย : วันที ่3 – 5 พฤศจิกำยน 2563 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย 
 ผู้เสนอขำย : บรษิัท ไรท้ท์นัเน็ลล่ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท” หรือ “RT”) 
      เลขทะเบียนบริษทั :  0107563000142 
 ประเภทธุรกิจ : รบัเหมำก่อสรำ้งดำ้นงำนวิศวกรรมโยธำ และธรณีเทคนิคที่ตอ้งอำศยัควำมช ำนำญและเทคโนโลยี

ระดบัสงู ไดแ้ก่ งำนก่อสรำ้งอโุมงค ์งำนระเบดิหิน งำนขดุเจำะโดยไม่ใชร้ะเบดิ งำนพฒันำเหมือง งำนเจำะส ำรวจ งำน
คอนกรีตโครงสรำ้ง งำนวิศวกรรมโยธำทั่วไปและงำนดำ้นธรณีวิทยำ 

 จ ำนวนหุ้นทีเ่สนอขำย : 300,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ : 27.27 ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกและเรียกช ำระแลว้
ทัง้หมดของบรษิัทภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

 สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น :  
1) เสนอขำยตอ่บคุคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์: 195,000,000  หุน้ หรือ รอ้ยละ 65.00 
2) เสนอขำยตอ่นกัลงทนุสถำบนั : 30,000,000 หุน้ หรือ รอ้ยละ 10.00 
3) เสนอขำยตอ่ผูม้ีอปุกำรคณุของบรษิัทและบรษิัทย่อย : 45,000,000 หุน้ หรือ รอ้ยละ 15.00 
4) เสนอขำยตอ่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรือพนกังำนของบรษิัทและบรษิัทย่อย : 30,000,000 หุน้ หรือ รอ้ยละ 10.00 

      เงือ่นไขในกำรจ ำหน่ำย      รบัประกนักำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) 
   ไม่รบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Best effort) 
 รำคำเสนอขำยตอ่ประชำชน : 1.92 บำท/หุน้  มูลค่ำกำรเสนอขำย : 576,000,000 บำท 

 มูลค่ำทีต่รำไว้ (par) : 0.50 บำท/หุน้ 
      มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (book value) : 0.91 บำท/หุน้ กรณีค ำนวณจำกมลูคำ่ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ วนัท่ี 30 

มิถนุำยน 2563 ซึ่งเทำ่กบั 726.65 ลำ้นบำท หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัปัจจบุนัก่อนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุใน
ครัง้นี ้ซึ่งเท่ำกบั 800.00 ลำ้นหุน้  
 กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพยแ์ปลงสภำพในชว่ง 6 เดือนกอ่นหน้ำ : 
   ✓   ไม่มี 
           มี จ ำนวนหุน้หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพที่เสนอขำย - หุน้     รำคำเสนอขำย - บำท/หน่วย 

 ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงผู้ออกและเสนอขำยหลักทรัพยก์ับกลุ่มทีป่รึกษำทำงกำรเงนิและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย ์เช่น กำรถือหุ้นระหว่ำงกัน กำรมีกรรมกำร ผู้บริหำร บุคลำกร ของที่ปรึกษำทำงกำรเงินและ/หรือ
กลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของผู้ออกและเสนอขำยหลักทรัพย ์กำรกู้ยืมเงิน
จำกกลุ่มที่ปรึกษำทำงกำรเงินและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์และควำมสัมพันธ์อื่นที่อำจท ำให้ที่
ปรึกษำทำงกำรเงนิและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพยข์ำดควำมเป็นอิสระในกำรท ำหน้ำที ่

                  ไม่มี  มี.....................................................................  
  ทีม่ำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงนิเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นทีเ่สนอขำย 

กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขำยในครั้งนี ้พิจำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อ
ก ำไรสทุธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ทัง้นี ้รำคำหุน้ที่เสนอขำยหุน้ละ 1.92 บำท คิดเป็นอตัรำส่วนรำคำต่อ
ก ำไรสุทธิ เท่ำกับ 9.20 เท่ำ โดยค ำนวณก ำไรสุทธิต่อหุ้นจำกผลก ำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมำสย้อนหลังตั้งแต่วันที่  1 
กรกฎำคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ซึ่งมีก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่เท่ำกับ 229.47 ลำ้นบำท หำรดว้ย
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จ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมดของบริษัทหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี ้ซึ่งเท่ำกับ 1,100 ลำ้นหุน้ (Fully Diluted) จะได้
ก ำไรสทุธิต่อหุน้ (Earnings Per Share) เท่ำกบั 0.21 บำท 

อย่ำงไรก็ตำมผู้ลงทุนควรทรำบว่ำอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสุทธิ (P/E Ratio) ดังกล่ำว ค ำนวณจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในอดีต 4 ไตรมำสยอ้นหลงั ซึ่งไม่สะทอ้นถึงผลกำรด ำเนินงำนหรือควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิัทใน
ปัจจุบันหรือในอนำคต และไม่ไดเ้ป็นอัตรำส่วนที่สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบไดโ้ดยตรง เนื่องจำกเป็นอัตรำส่วนใน
ช่วงเวลำที่ต่ำงกนั 

ในกำรพิจำรณำอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้นเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำร
ประเมินรำคำหุน้ท่ีเสนอขำย เนื่องจำกไม่มีบรษิัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกบักบัธุรกิจของบรษิัท จึง
ขอแสดงอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสทุธิต่อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจรบัเหมำเฉพำะทำง ดำ้นโครงสรำ้ง
ใตด้ินและงำนฐำนรำก ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้

บริษัท ลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ หมวดธุรกิจ มูลค่ำทีต่รำไว้

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

บมจ. ซีฟโก ้ 
(SEAFCO) 

รบัก่อสรำ้งงำนเสำเข็ม
เจำะ งำนฐำนรำกและ

งำนโยธำ 

บรกิำรรบัเหมำ
ก่อสรำ้ง 

0.50 6.08 11.49 

บมจ.ไพลอน 
(PYLON) 

รบัเหมำก่อสรำ้งงำน
ฐำนรำก 

บรกิำรรบัเหมำ
ก่อสรำ้ง 

0.50 4.34 10.31 

P/E เฉลี่ย 10.90 
ที่มำ: www.setsmart.com 
หมำยเหต:ุ  1/ รำคำปิดต่อหุน้เฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั 3 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที่ 29 กรกฎำคม 2563 ถึงวนัที่ 26 ตลุำคม 2563  

         2/ ค ำนวนจำกขอ้มลูกำรซือ้ขำยในช่วงระยะเวลำ 3 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที่ 29 กรกฎำคม 2563 ถึง วนัที่ 26 ตลุำคม 2563 
 
 สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร” ทีไ่ม่ติด Silent Period : - ไม่มี -  
 ตลำดรอง :   SET  mai 
 หมวดธุรกิจ :    บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง (Construction Services) 
      เกณฑเ์ข้ำจดทะเบียน :     Profit test         Market capitalization test  

 

วัตถุประสงคก์ำรใช้เงนิ : 

วัตถุประสงคก์ำรใช้เงิน 
จ ำนวนเงนิทุนทีใ่ช้ 

 
ระยะเวลำทีใ่ช้เงนิ
โดยประมำณ 

รำยละเอยีด 

1. ใชเ้ป็นเงินทนุในระบบคอมพิวเตอร ์อปุกรณ ์
และซอฟตแ์วร ์  

10.00 ลำ้นบำท ปี 2563 - ปี 2565 เป็นสินทรพัยส์  ำหรบัใชใ้น
กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของ

บรษิัทในปัจจบุนั 
 

2. ใชเ้ป็นเงินทนุในเครื่องจกัร ยำนพำหนะ 
เครื่องมอือปุกรณ ์

54.00 ลำ้นบำท ปี 2563 - ปี 2565 

3. ใชเ้ป็นเงินทนุในกำรก่อสรำ้งโรงซ่อมและ
อำคำรเก็บวสัดแุห่งใหม่ 

10.00 ลำ้นบำท ปี 2563 - ปี 2564 กำรก่อสรำ้งสินทรพัยบ์น
ท่ีดินท่ีส ำนกังำนใหญ่ของ
บรษิัท เพือ่ด ำเนินธุรกิจหลกั

ของบรษิัทในปัจจบุนั 
4. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 477.38 ลำ้นบำท ภำยในปี 2564  

หมำยเหต ุ: โปรดดรูำยละเอยีดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.2 หวัขอ้ 6. โครงกำรในอนำคต 
 

หำกเงินระดมทนุจำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นครัง้นีไ้มเ่พียงพอส ำหรบัวตัถปุระสงคก์ำรใชเ้งินท่ีระบไุว้
ขำ้งตน้ บรษิัทจะจดัหำแหล่งเงินทนุเพิ่มเตมิโดยกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล :  
บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปีในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40  ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร หลังจำกหกัเงินส ำรองต่ำงๆทุกประเภทตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษัทและกฎหมำย หำกไม่มีเหตุ
จ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั  อย่ำงไรก็ตำม กำร
จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว อำจมีกำรเปล่ียนแปลง โดยขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทสภำพคล่อง 
แผนกำรลงทุน รวมถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในกำรบริหำรงำน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต ซึ่งกำรจ่ำยเงิน
ปันผลดังกล่ำวอยู่ในอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำ ทัง้นี ้มติคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับกำรอนุมัติกำร
จ่ำยเงินปันผลจะตอ้งน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำร
บรษิัทมีอ ำนำจอนมุตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได ้โดยตอ้งแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุครัง้ต่อไป  

 
 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย ์: 
 บริษัท ไรท้์ทันเน็ลล่ิง จ ำกัด (มหำชน) (Right Tunnelling Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “RT”) จด
ทะเบียนก่อตัง้บรษิัทเมื่อวนัที่ 6 ตลุำคม 2543 โดยนำยชวลิต ถนอมถิ่น และกลุ่มเพื่อนนกัธรณีวิทยำและวิศวกร เพื่อด ำเนิน
ธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งงำนดำ้นธรณีเทคนิค โดยเนน้งำนขุดระเบิดหิน งำนก่อสรำ้งอโุมงคใ์นหินแข็ง งำนก่อสรำ้งโครงกำรแรก
ของบรษิัทเป็นงำนก่อสรำ้งอโุมงคข์นำด 3.0 เมตร ในโครงกำรก่อสรำ้งเขื่อนคลองท่ำดำ่น อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิจงัหวดั
นครนำยก ควำมยำวรวมทัง้สิน้ 1,910 เมตร ต่อมำบริษัทไดข้ยำยขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อรองรบักำรเติบโตของบริษัท 
โดยบรษิัทด ำเนินงำนก่อสรำ้งจำกภำครฐัและรฐัวิสำหกิจ เช่น กรมชลประทำน กำรรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทำงหลวง กำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรุกัษ์พลงังำน 
รวมถึงงำนก่อสรำ้งจำกภำคเอกชน ซึ่งเป็นงำนก่อสรำ้งงำนอุโมงคแ์ละโครงสรำ้งใตด้ิน งำนก่อสรำ้งเขื่อน งำนก่อสรำ้ง
โรงไฟฟ้ำพลงัน ำ้ งำนก่อสรำ้งท่อลอดใตด้ินวิธีดนัท่อและวิธีเจำะและดงึท่อ รวมทัง้งำนก่อสรำ้งดำ้นอื่นๆ เช่น งำนป้องกนัและ
เสรมิเสถียรภำพทำงลำด งำนขดุดินและหิน  งำนเจำะส ำรวจธรณีวิทยำ งำนปรบัปรุงฐำนรำกดว้ยวิธีอดัฉีดน ำ้ปนู งำนเหมือง
แร ่งำนถนน และงำนวำงรำงรถไฟ เป็นตน้  
 นอกจำกนี ้บริษัทยังไดใ้ห้บริกำรงำนคอนกรีตโครงสรำ้งในส่วนงำนก่อสรำ้งอำคำรรบัน ำ้ งำนระเบิดเหมืองหิน
ส ำหรบัถมเขื่อน งำนถมบดอัดเขื่อน งำนอำคำรควบคุมและหอ้งส ำหรบังำนบ ำรุงรกัษำและอำคำรประกอบอื่นๆ งำนเสริม
เสถียรภำพทำงลำดดว้ยวิธีร๊อคโบลทแ์ละช๊อตกรีต งำนคอนกรีตพ่นและงำนคอนกรีตปิดหนำ้เขื่อน งำนก่อสรำ้งอุโมงคผ์นัน ำ้ 
อโุมงคส่์งน ำ้ และงำนก่อสรำ้งเขื่อน ในประเทศจำกทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน บริษัทยงัขยำยตลำดไปสู่ระดบัภมูิภำค ไดแ้ก่ 
สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว และสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำร ์ โดยส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกำรก่อสรำ้ง
โรงไฟฟ้ำพลงัน ำ้เป็นหลกั บริษัทไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกกลุ่มบริษัทท่ีลงทุนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ในภูมิภำคนีใ้หเ้ป็น
ผูด้  ำเนินกำรก่อสรำ้งในหลำยโครงกำร ดงันี ้(1) เป็นผูร้บัเหมำช่วงด ำเนินงำนก่อสรำ้งงำนเหมืองหิน งำนคอนกรีต ก่อสรำ้ง
ทำงเบี่ยง ทำงระบำยน ำ้ ทำงน ำ้ และเป็นผูร้บัเหมำหลักงำนแกไ้ขเสถียรภำพทำงลำดเขื่อน งำนบ ำรุงรกัษำ ซ่อมแซมถนน
บรเิวณโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ น ำ้งึม 2  (2) เป็นผูร้บัเหมำหลกัด ำเนินงำนกอ่สรำ้งอโุมงคแ์ละงำนเทคอนกรีตอุโมงคผ์นั
น ำ้โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ำ้ น ำ้เทินหินบุนส่วนขยำย (3) เป็นผูร้บัเหมำหลกัด ำเนินงำนก่อสรำ้งอุโมงคแ์ละงำนเจำะเก็บแท่ง
ตวัอย่ำงหินในอุโมงคส์ ำรวจบริเวณโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนน ำ้ น ำ้งึม 3 (4) เป็นผูร้บัเหมำช่วงด ำเนินงำนโยธำที่ส  ำคัญ
ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ไซยะบุรี (5) เป็นผูร้บัเหมำช่วงด ำเนินงำนก่อสรำ้งอัดฉีดอุโมงคแ์ละปรบัปรุงฐำนรำก
เขื่อนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ น ำ้เงี๊ยบ 1 (6) เป็นผูร้บัเหมำหลักด ำเนินงำนก่อสรำ้งทำงเบี่ยงแม่น ำ้โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงัน ำ้ น ำ้เทิน 1   (7) เป็นผูร้บัเหมำช่วงด ำเนินงำนก่อสรำ้งอุโมงคท์ี่เป็นงำนเจำะระเบิดและงำนคอนกรีตในอโุมงคโ์ครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนน ำ้เซเปียน เซน ำ้น้อย ฯลฯ ในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็นผู้รบัเหมำหลักด ำเนินงำน



บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

 

หนำ้ 1.0 – 4 

ก่อสรำ้งอุโมงคโ์ครงกำรโรงไฟฟ้ำเทำยีกัด 2  และเป็นผูร้บัเหมำหลกัด ำเนินงำนก่อสรำ้งอุโมงคโ์ครงกำรโรงไฟฟ้ำบำลจูอง 3 
สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำร ์และในปลำยปี 2562 บริษัทไดร้บังำนโครงกำรก่อสรำ้งงำนแรกในประเทศกัมพูชำ เป็น
ผูร้บัเหมำช่วงด ำเนินงำนก่อสรำ้งอโุมงคผ์นัน ำ้และงำนอดัฉีดโครงกำรพฒันำเขื่อนเดือนตรี  
 บริษัทด ำเนินธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งงำนวิศวกรรมโยธำและธรณีเทคนิค ซึ่งเป็นงำนที่ตอ้งอำศัยควำมช ำนำญและ
เทคโนโลยีระดับสูง โดยทีมงำนที่ก่อสรำ้งประกอบด้วย ทีมงำนวิศวกร นักธรณีวิทยำและบุคลำกรทำงเทคนิค ที่มี
ประสบกำรณ์และช ำนำญกำรในงำนดำ้นธรณีเทคนิค โดยเฉพำะงำนก่อสรำ้งอุโมงค ์งำนระเบิดหิน งำนขุดเจำะโดยไม่ใช้
ระเบิด งำนพฒันำเหมือง งำนเจำะส ำรวจ งำนคอนกรีตโครงสรำ้ง งำนวิศวกรรมโยธำทั่วไป และงำนดำ้นธรณีวิทยำ  
 ผลงำนแห่งควำมส ำเรจ็ที่ผ่ำนมำส่งผลใหบ้รษิัทเป็นผูด้  ำเนินงำนธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งดำ้นงำนวิศวกรรมโยธำและ
ธรณีเทคนิค จำกประสบกำรณท์ี่มีมำยำวนำนกว่ำ 20 ปี ท ำใหบ้ริษัทไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกหน่วยงำนของรฐัและบริษัท
ใหญ่ๆ ที่ลงทุนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใ้หเ้ป็นผูด้  ำเนินกำรก่อสรำ้งในโครงกำรต่ำง ๆ ตลอด
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทไดมุ้่งเนน้ผลงำนก่อสรำ้ง ท่ีมีคุณภำพและประสิทธิภำพสูง มีเป้ำหมำยสงูสุดคือ สรำ้งมำตรฐำน
ผลงำนก่อสรำ้งชัน้เลิศ ส่งมอบงำนใหล้กูคำ้ตรงเวลำ ในรำคำยุติธรรม และค ำนึงถึงควำมปลอดภยัเป็นส ำคัญ อีกทัง้มุ่งเนน้
กำรตอบแทนสงัคม และสนบัสนนุกำรรกัษำส่ิงแวดลอ้มและสขุอนำมยัเป็นหลกั  

ปัจจบุนับรษิัทมีกำรใหบ้รกิำรเก่ียวกบักำรรบัเหมำก่อสรำ้งแยกตำมประเภทกำรใหบ้รกิำร 5 ประเภท ดงันี ้
1. งำนก่อสรำ้งอโุมงคแ์ละโครงสรำ้งใตด้ิน (Tunnel & Shaft Construction)  
2. งำนก่อสรำ้งเขื่อน (Dam Construction) 
3. งำนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลงัน ำ้ (Hydro Power Plant) 
4. งำนก่อสรำ้งท่อลอดใตด้ินวิธีดนัท่อและวิธีเจำะและดงึท่อ (Pipe Jacking & Horrizontal Directional Drilling 

และ Open Cut)  
5. งำนก่อสรำ้งดำ้นอื่นๆ (Others)  เช่น งำนป้องกนัและเสรมิเสถียรภำพทำงลำด (Slope Stabilization) งำนขุด

ดินและหิน (Earth and Rock Excavation) ทั้งแบบใช้ระเบิดและไม่ใช้ระเบิด งำนเจำะส ำรวจธรณีวิทยำ 
(Geological Exploratory Drilling) งำนปรบัปรุงฐำนรำกดว้ยวิธีอดัฉีดน ำ้ปนู (Grouting Work) งำนเหมืองแร ่
(Mining Work) งำนถนน งำนประตรูะบำยน ำ้ และงำนวำงรำงรถไฟ (Rail Work) เป็นตน้ 

 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : 

ณ วนัท่ี 11 มิถนุำยน 2563  รำยชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท มีรำยละเอยีด ดงันี ้   

รำยช่ือ 
ก่อนเสนอขำยหุ้น IPO 

(มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) 
หลังเสนอขำยหุ้น IPO 

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

1. นำยชวลิต ถนอมถิ่น /1 177,090,800 22.14 177,090,800 16.10 
2. นำงสำวชนำพร เบรย ์ 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. นำยปฤษดำพนัธ ์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 องัคสิงห ์ 21,674,400 2.72 21,674,400 1.97 
9. นำยไชยำ วงศล์ำภพำนิช /4 20,788,000 2.60 20,788,000 1.89 
10. นำงสำวเพ็ญศรี จิตตม์ั่น 20,658,400 2.58 20,658,400 1.89 
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หนำ้ 1.0 – 5 

รำยช่ือ 
ก่อนเสนอขำยหุ้น IPO 

(มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) 
หลังเสนอขำยหุ้น IPO 

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

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

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

หมำยเหต ุ:  /1 นำยชวลิต ถนอมถิ่น เป็นกรรมกำร กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง 

 /2  นำยธีรยุทธ ชศิูลป์ เป็นกรรมกำร กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรสำยงำนองคก์รและกฎหมำย กรรมกำรบริหำร และกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

/3 นำยสรุศกัด์ิ สีเขียว เป็นกรรมกำร กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม กรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
บริหำรควำมเสี่ยง 

/4 นำยไชยำ วงศ์ลำภพำนิช เป็นกรรมกำร กรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำม รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบริหำรและกำรเงิน กรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง 

/5 ผูถ้ือหุน้อื่นๆ จ ำนวน 70 ท่ำน 

 
คณะกรรมกำรบริษัท :  

 รำยชื่อคณะกรรมกำรบรษิัท ณ วนัท่ี 17 มิถนุำยน 2563  มีจ ำนวน 12 ท่ำน ดงันี ้
ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. ดร. ทรงภพ        พลจนัทร ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชวลิต          ถนอมถิ่น กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสรุศกัดิ์        สีเขียว กรรมกำร 
4. นำยไชยำ           วงศล์ำภพำนิช กรรมกำร 
5. นำยธีรยทุธ        ชศูิลป์ กรรมกำร 
6. นำยสรุพงษ์       เอี่ยมจฬุำ กรรมกำร 
7. ดร. กระหยิ่ม     ศำนตต์ระกลู กรรมกำร 
8. นำยณฐัพงษ์     ภู่มี กรรมกำร 
9. ดร. บญุเทพ      นำเนกรงัสรรค ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
10. นำยธนพฒัน ์    ผูพ้ฒัน ์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
11. นำยชยัวฒุิ จ ำนงสทุธเสถียร กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
12. นำยจมุพต        กำญจนปัญญำคม  กรรมกำรอิสระ 

 

โดยมีคณุพรทิพย ์คงแสงภทัร ์ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรบรษิัท  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท : นำยชวลิต ถนอมถิ่น หรือ นำยไชยำ วงศล์ำภพำนิช หรือ นำยธีรยทุธ ชูศิลป์ หรือ
นำยสรุศกัดิ์ สีเขียว กรรมกำรสองในส่ีคนนีล้งลำยมือชื่อรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท 
ข้อจ ำกัดอ ำนำจของกรรมกำร : -ไม่มี- 

กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน คือ นำยชัยวุฒิ จ ำนงสุทธ
เสถียร จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ปริญญำตรี สำขำบัญชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 



บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

 

หนำ้ 1.0 – 6 

สัดส่วนรำยได้ :   
โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมลักษณะกำรให้บริกำร 

โครงสร้ำงรำยได ้
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. งำนก่อสรำ้งอุโมงคแ์ละโครงสรำ้ง

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

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

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

4. งำนก่อสรำ้งท่อลอดใต้ดินโดยวิธี
ดนัท่อและวิธีเจำะและดึงท่อ 

 328.92  13.14  208.74  11.05  264.73  11.19 105.97 10.15 164.18 11.32 

5. งำนก่อสรำ้งดำ้นอื่นๆ  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 

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

รำยไดอ้ื่น/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 

หมำยเหตุ : /1รำยไดจ้ำกกำรขำยวัสดกุ่อสรำ้ง เป็นรำยกำรขำยวัสดุก่อสรำ้งใหแ้ก่ผูร้บัเหมำภำยในโครงกำรท่ีบริษัทด ำเนินงำนอยู่ ซึ่งเป็นวสัดุก่อสรำ้งทั่วไป อำทิ 
น ำ้มนั เหล็ก คอนกรีต เป็นตน้ เป็นรำยกำรขำยวสัดกุ่อสรำ้งโดยคิดรำคำตน้ทนุบวกดว้ยก ำไรท่ีก ำหนด 

/2 รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ รำยไดเ้บ็ดเตล็ด รำยไดค่้ำเช่ำ รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำกวสัดุ รำยไดค่้ำบริกำรอื่น และรำยไดด้อกเบีย้รบั เป็นตน้ 
 

โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมลักษณะกำรด ำเนินงำน 

โครงสร้ำงรำยได ้
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. ผูร้บัเหมำโดยตรง 
       (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. ผูร้บัเหมำช่วง 
       (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 
รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดกุ่อสรำ้ง/1  6.18  0.25  3.35  0.18  31.77  1.34 14.04 1.35 14.51 1.00 

รำยไดอ้ื่น/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 

หมำยเหตุ : /1รำยไดจ้ำกกำรขำยวัสดกุ่อสรำ้ง เป็นรำยกำรขำยวัสดุก่อสรำ้งใหแ้ก่ผูร้บัเหมำภำยในโครงกำรท่ีบริษัทด ำเนินงำนอยู่ ซึ่งเป็นวสัดุก่อสรำ้งทั่วไป อำทิ 
น ำ้มนั เหล็ก คอนกรีต เป็นตน้ เป็นรำยกำรขำยวสัดกุ่อสรำ้งโดยคิดรำคำตน้ทนุบวกดว้ยก ำไรท่ีก ำหนด 

/2 รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ รำยไดเ้บ็ดเตล็ด รำยไดค่้ำเช่ำ รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำกวสัด ุรำยไดค่้ำบริกำรอื่น และรำยไดด้อกเบีย้รบั เป็นตน้ 
 
 

โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมภูมิศำสตร ์

โครงสร้ำงรำยได ้
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6 เดือน ปี 2562 6 เดือน ปี 2563 

ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดสว่น ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน ล้ำน
บำท 

สัดส่วน 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
1. กำรใหบ้ริกำรในประเทศ 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. กำรใหบ้ริกำรต่ำงประเทศ 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 

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

รำยไดอ้ื่น/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 

หมำยเหตุ : /1รำยไดจ้ำกกำรขำยวัสดกุ่อสรำ้ง เป็นรำยกำรขำยวัสดุก่อสรำ้งใหแ้ก่ผูร้บัเหมำภำยในโครงกำรท่ีบริษัทด ำเนินงำนอยู่ ซึ่งเป็นวสัดุก่อสรำ้งทั่วไป อำทิ 
น ำ้มนั เหล็ก คอนกรีต เป็นตน้ เป็นรำยกำรขำยวสัดกุ่อสรำ้งโดยคิดรำคำตน้ทนุบวกดว้ยก ำไรท่ีก ำหนด 

/2 รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ รำยไดเ้บ็ดเตล็ด รำยไดค่้ำเช่ำ รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำกวสัด ุรำยไดค่้ำบริกำรอื่น และรำยไดด้อกเบีย้รบั เป็นตน้ 
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สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง (โปรดดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนท่ี 2.2 หวัขอ้ 3. ปัจจยัควำมเส่ียง):  
 

1. ควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจและด ำเนินงำนของบรษิัท 
1.1 ควำมเส่ียงจำกภำวะเศรษฐกิจ 

สภำพสภำวะเศรษฐกิจมีผลต่อกำรขยำยตัวของธุรกิจรับเหมำก่อสรำ้ง เนื่องจำกกำรเติบโตหรือกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจส่งผลต่อกำรลงทุนของทั้งภำครฐัและภำคเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรำยไดข้องบริษัท  จึงท ำใหบ้ริษัทตอ้ง
ค ำนึงถึงควำมเส่ียงจำกภำวะเศรษฐกิจและกำรอตัรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่บรษิัทมีควำมช ำนำญและมีประสบกำรณอ์นัยำวนำนกวำ่ 20 ปี ในงำนรบัเหมำก่อสรำ้งดำ้นงำน
วิศวกรรมโยธำ และธรณีเทคนิค ซึ่งบรษิัทเป็นทัง้ผูร้บัเหมำโดยตรง และผูร้บัเหมำช่วง ท ำใหท้ี่ผ่ำนมำบรษิัทไดร้บัควำมไวว้ำงใจ
จำกทัง้หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน รวมไปถึงผูว้่ำจำ้งจำกต่ำงประเทศ ใหด้  ำเนินงำนในโครงกำรต่ำงๆ ในขณะเดียวกนั 
บรษิัทก็มีแผนกำรขยำยฐำนลกูคำ้ไปยงัประเทศเพื่อนบำ้น โดยเฉพำะประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อช่วยลดควำมเส่ียงจำกภำวะ
เศรษฐกิจ  

1.2 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของภำครฐั 
กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยภำครฐัอำจมีผลกระทบต่อธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้ง โดยเฉพำะนโยบำยที่มีผลกระทบอย่ำงมี

นยัส ำคญั ไดแ้ก่ นโยบำยเก่ียวกบังบประมำณที่ใชก้่อสรำ้งในโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงๆ  อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทมกีำรตดิตำม
ข่ำวสำรจำกภำครฐัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อวำงแผนกำรเขำ้รบังำนของบรษิัทใหม้ีรำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ดว้ยเหตตุำมที่กล่ำวบรษิัทจงึ
เชื่อวำ่บรษิัทจะไม่ไดร้บัผลกระทบทีมีนยัส ำคญัจำกปัจจยัควำมเส่ียงอนัเนื่องจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของภำครฐั 

1.3 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัควำมไม่ต่อเนื่องของรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง 
 เนื่องจำกรำยไดห้ลักของบริษัทเป็นรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งที่เกิดจำกกำรก่อสรำ้งแต่ละโครงกำรซึ่งมีกำรรบัรู ้
รำยไดเ้มื่องำนส ำเร็จและส่งมอบงำนตำมสญัญำใหก้บัลกูคำ้ ดงันัน้ ในกรณีที่บรษิัทไม่มีงำนรบัเหมำก่อสรำ้งอยู่ในมือเพื่อรองรบั
กำรท ำงำนใหไ้ดอ้ย่ำงต่อเนื่องหรือยงัไม่มีงำนใหม่เขำ้มำรองรบั ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท  
 บรษิัทไดต้ระหนกัถึงควำมเส่ียงดงักล่ำว จึงไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิเพื่อลดควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยบรษิัทมีกำรท ำแผน
งบประมำณตัง้เป้ำรำยไดแ้ละโครงกำรใหม่ที่จะเขำ้ประมลูเพื่อใหส้อดคลอ้งกบังำนที่บรษิัทก ำลงัท ำอยู่ หำกว่ำปรมิำณงำนที่ก ำลงั
ท ำอยู่และจะแลว้เสร็จพรอ้มส่งมอบงำนในระยะเวลำไม่นำน อีกทัง้งำนอื่นท่ีอยู่ในมือ (backlog) ก็มีจ ำนวนนอ้ย บริษัทก็จะตอ้ง
เร่งหำงำนใหม่ ตลอดจนกำรติดต่อกับบริษัทอื่น ๆ ที่เคยเป็นพันธมิตรในกำรร่วมท ำงำนกับบริษัท ไม่ว่ำในรูปของกิจกำรร่วมคำ้ 
(Joint venture) หรือ กิจกำรคำ้รว่ม (Consortium) บรษิัทเชื่อมั่นว่ำ บรษิัทจะสำมำรถลดควำมเส่ียงอนัเนื่องมำจำกเหตดุงักล่ำวได ้ 

1.4 ควำมเส่ียงจำกกำรประมำณกำรตน้ทนุงำนคลำดเคล่ือน 
กำรประมำณกำรตน้ทนุงำนก่อสรำ้งถือเป็นส่ิงส ำคญัของธุรกิจก่อสรำ้ง เนื่องจำกตน้ทนุตำมประมำณกำรเพื่อเขำ้รบังำน

จะเป็นตัวก ำหนดผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ดงันัน้ก่อนกำรเขำ้รบังำนในโครงกำรใดๆ บริษัทจะก ำหนดใหม้ีกำรประมำณกำร
ตน้ทุนงำนท่ีเหมำะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดควำมผิดพลำดขึน้ เพื่อใชใ้นกำรก ำหนดรำคำก่อนกำรประมลูงำนโดยก ำหนดใหม้ีอตัรำก ำไร
ในกำรประมลูงำนแต่ละงำนตำมนโยบำยที่บริษัทก ำหนด นอกจำกนีย้งัใหผู้จ้ดักำรโครงกำรและฝ่ำยวิศวกรรมประจ ำโครงกำรเป็น
ผูต้รวจสอบรำยละเอียดเพื่อใหเ้กิดควำมรดักมุ รวมถึงบรษิัทไดต้ระหนกัถึงควำมเส่ียงดงักล่ำว บริษัทก ำหนดใหผู้จ้ดักำรโครงกำร
และวิศวกรรมเป็นผูต้รวจสอบรำยละเอียดเพื่อใหเ้กิดควำมรดักมุ เพื่อช่วยป้องกนัหรือลดควำมผิดพลำดเก่ียวกับกำรประมำณกำร
ตน้ทนุไม่ถกูตอ้ง  

บรษิัทก ำหนดใหผู้จ้ดักำรโครงกำรและวิศวกรรมเป็นผูต้รวจสอบรำยละเอียดเพื่อใหเ้กิดควำมรดักมุ นอกจำกนี ้บรษิัทยงั
ก ำหนดใหฝ่้ำยวิศวกรรม มีกำรทบทวน และวิเครำะหต์น้ทุนและงบประมำณของทุกโครงกำรเป็นประจ ำทุกเดือน รวมไปถึงกำร
ตรวจสอบ Bill of Quantity ในกรณีที่พบว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงปริมำณงำนหรือรำคำอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือกรณีที่ตน้ทุนของ
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โครงกำรนัน้เกินงบประมำณที่ไดร้บัอนมุตัิอย่ำงมีนยัส ำคญั บรษิัทก็จะด ำเนินกำรปรบัปรุงประมำณกำรตน้ทุนใหม่ทนัทีพรอ้มทัง้
หำสำเหตุจำกกำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุน จำกนั้นก็จะเรียกประชุมฝ่ำยงำนที่เก่ียวขอ้งเพื่อหำแนวทำงแก้ไข เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนยัส ำคัญ กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำว จะช่วยป้องกันหรือลดควำมผิดพลำดเก่ียวกับ
กำรประมำณกำรตน้ทนุไม่ถกูตอ้ง ซึ่งอำจท ำใหบ้รษิัทเผชิญควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนท่ีท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย หรืออำจส่งผลใหบ้รษิัทเกิดผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน 

1.5 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวสัดกุ่อสรำ้งและรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิง  
บริษัทประกอบธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งดำ้นงำนวิศวกรรมโยธำ และธรณีเทคนิค  ซึ่ งมีกำรซือ้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำร

ก่อสรำ้งต่ำงๆ อำทิ วัสดุเหล็กและโลหะ ปูนซีเมนต์ กรวดทรำย น ้ำมันเชื ้อเพลิง และน ้ำมันหล่อล่ืน รวมทั้งวัตถุดิบประเภท 
Running Material อำทิ น ำ้มันเชือ้เพลิง ซึ่งใชก้ับรถและเครื่องจักรท่ีใช้ในกำรก่อสรำ้ง ดังนั้น รำคำของวัสดุก่ อสรำ้งและรำคำ
น ำ้มันเชือ้เพลิงจึงเป็นตน้ทุนที่ส  ำคัญในกำรก่อสรำ้งของแต่ละโครงกำร หำกมีกำรเพิ่มขึน้ หรือลดลง จะส่งผลต่อตน้ทุนกำรซือ้
วตัถดุิบที่ใชใ้นกำรก่อสรำ้งโดยตรง ปัจจบุนังำนรบัเหมำก่อสรำ้งกบัภำครฐับำงประเภทที่มีระยะเวลำในกำรก่อสรำ้งแลว้เสรจ็เป็น
เวลำนำนหลำยปีก็จะมีกำรระบุเก่ียวกบักำรปรบัมลูค่ำงำนก่อสรำ้งตำมสตูรกำรปรบัรำคำ (ค่ำ K) กล่ำวคือ ในกรณีที่รำคำของ
วัสดุหลักที่ใช้ในกำรก่อสรำ้งมีกำรปรบัตัวสูงขึน้หรือลดลงเกินกรอบรำคำที่ก ำหนด บริษัทจะไดร้บัเงินชดเชยหำกรำคำวัสดุ
ปรบัตัวสงูขึน้ หรือบริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยหำกรำคำวัสดุปรบัตัวลดลง และในภำคเอกชนบำงโครงกำรท่ีมีขอ้ตกลงในสัญญำ
ก ำหนดใหผู้ว้่ำจำ้งเป็นผูจ้ดัหำวสัดุ อุปกรณต์่ำง ๆ ที่ใชใ้นกำรก่อสรำ้งทัง้หมดใหก้บัผูร้บัจำ้ง ก็จะไม่ท ำใหบ้รษิัทไดร้บัควำมเส่ียง
จำกมีควำมผนัผวนของรำคำวสัดกุ่อสรำ้งที่สงูขึน้แต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้บรษิัทยงัมีทีมงำนที่มีประสบกำรณค์อยติดตำม ทบทวน 
และวิเครำะหส์ถำนกำรณ์รำคำวัสดุที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งอำจกระทบต่อตน้ทุนและงบประมำณของแต่ละ
โครงกำรเป็นประจ ำทุกเดือน รวมทัง้มีกำรเปรียบเทียบรำคำวสัดุหลกั ๆ ท่ีบริษัทมีกำรใชใ้นปริมำณมำก โดยตรวจสอบรำคำจำก
ผูข้ำยหลำยรำยแลว้น ำมำเปรียบเทียบ เพื่อหำรำคำที่เหมำะสม และใช้เป็นรำคำอ้ำงอิงในกำรจัดซือ้ต่อไป อย่ำงไรก็ตำมใน
ปัจจบุนั คำดว่ำรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงมีแนวโนม้ที่จะลดลง หรือจะไม่มีควำมผนัผวนในทำงที่สงูขึน้อย่ำงมีนยัยะส ำคญั ท ำใหค้วำม
เส่ียงจำกกำรผนัผวนของวสัดกุ่อสรำ้งและรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงลดลง และไม่น่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

1.6 ควำมเส่ียงจำกควำมล่ำชำ้ของโครงกำร 
ควำมล่ำชำ้ของโครงกำรงำนก่อสรำ้งสำมำรถเกิดขึน้ไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทเองในฐำนะผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง หรือ

เกิดจำกผู้ว่ำจ้ำง หรือเกิดจำกผลกระทบภำยนอกอื่นๆ เช่นกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดของงำนบำงส่วน กำรที่ผู้รับจ้ำงไม่
สำมำรถเข้ำพืน้ที่ก่อสรำ้งได ้กำรที่ผูว้่ำจ้ำงไม่สำมำรถส่งมอบพืน้ที่ที่ใช้ก่อสรำ้งได ้ในกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้จะมีขอ้ก ำหนดใน
สญัญำใหผู้ว้่ำจำ้งมีสิทธิเรียกค่ำปรบัจำกผูร้บัจำ้งไดใ้นอตัรำตำมที่ก ำหนดในสญัญำ อย่ำงไรก็ตำม หำกควำมล่ำชำ้ดงักล่ำวไม่ได้
มีสำเหตมุำจำกบรษิัท หรือเป็นเหตสุดุวิสยับรษิัทก็สำมำรถเจรจำกบัผูว้่ำจำ้ง เพื่อขอขยำยเวลำในกำรก่อสรำ้งได ้

บริษัทไดต้ระหนกัถึงควำมเส่ียงจำกควำมล่ำชำ้ของงำนแต่ละโครงกำร จึงไดม้ีกำรประเมินควำมเส่ียงก่อนตัดสินใจเขำ้
รบังำนหรือเขำ้ประมลูงำน ในกรณีที่บรษิัทตดัสินใจเขำ้รบังำนหรือประมลูงำนแลว้ รวมทัง้จะมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรท ำงำน 
เพื่อสำมำรถส่งมอบงำนไดท้นัตำมก ำหนด  

1.7 ควำมเส่ียงจำกภำวะกำรแข่งขนั 
ธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งถือเป็นอุตสำหกรรมหน่ึงที่ส  ำคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นธุรกิจที่มีแนวโนม้

กำรแข่งขนัค่อนขำ้งสงูในกำรท่ีผูร้บัจำ้งจะเขำ้รบังำนก่อสรำ้ง ซึ่งกำรประมลูบำงครัง้บริษัทจะตอ้งแข่งขนักบักลุ่มผูร้บัเหมำขนำด
ใหญ่ที่มีประสบกำรณ ์และศกัยภำพทำงกำรเงินมำกกว่ำผูร้บัจำ้งหรือผูร้บัเหมำย่อย ท ำใหเ้กิดกำรแข่งขนัเนื่องจำกบริษัทใหญ่ที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ จะเป็นบริษัทที่มีเงินทุนหมุนเวียนสูง และตน้ทุนทำงกำรเงินต ่ำกว่ำผู้รบัจ้ำงหรือ
ผูร้บัเหมำรำยย่อย ท ำใหผู้ร้บัเหมำรำยย่อยที่ตอ้งกำรชนะกำรประมลูจะยื่นเสนอรำคำประมูลที่มีอตัรำกำรท ำก ำไร (margin) ต ่ำ 
ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรต่อมลูค่ำของโครงกำรลดนอ้ยลง   
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อย่ำงไรก็ตำม กำรท่ีบริษัทมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้ง โดยเฉพำะงำนที่เก่ียวกับธรณีเทคนิค
ติดต่อกันมำนำนกว่ำ 20 ปี ท ำใหบ้ริษัทเป็นผูเ้ชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสรำ้งดำ้นงำนธรณีเทคนิค และวิศวกรรม
โยธำ โดยกำรรบัเหมำก่อสรำ้งงำนที่เก่ียวกับธรณีเทคนิค จะตอ้งอำศัยควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ พรอ้มทั้งมีเครื่องจักรที่
ทนัสมยั และเพียงพอต่อกำรท ำงำน เป็นผลใหห้ำผูท้ี่จะมีคณุสมบตัิเช่นเดียวกับบริษัทไดไ้ม่ง่ำย จึงท ำใหง้ำนในส่วนที่กล่ำวมีกำร
แข่งขนัไม่สงูนกั นอกจำกนี ้จำกกำรที่บรษิัทเป็นผูม้ีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณืเก่ียวกบังำนธรณีเทคนิคมำนำนกว่ำ 20 ปี 
มีผลงำนกำรก่อสรำ้งโครงกำรขนำดใหญ่ทัง้ในและต่ำงประเทศซึ่งเป็นท่ีทรำบกันของกลุ่มผูว้่ำจำ้ง จำกเหตุผลตำมที่กล่ำวบริษัท
เชื่อว่ำบรษิัทจะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรแข่งขนัอย่ำงมีนยัส ำคญั  

1.8 ควำมเส่ียงจำกกำรก่อวินำศกรรม อบุตัิภยั ภยัธรรมชำติ 
กำรก่อวินำศกรรม กำรเกิดอุบตัิภยั หรือกำรเกิดภยัธรรมชำติเป็นปัจจยัภำยนอกที่บริษัทไม่สำมำรถควบคุมได ้หำกเกิด

เหตุกำรณด์งักล่ำวอำจส่งผลใหโ้ครงกำรท่ีด ำเนินงำนอยู่ตอ้งชะลอกำรด ำเนินงำน และส่งผลใหโ้ครงกำรนัน้เกิดควำมล่ำชำ้ ซึ่งจะ
เป็นกำรเพิ่มค่ำใชจ้่ำยจำกงบประมำณของโครงกำรที่บรษิัทท ำไว ้ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทได ้

อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทไดม้ีกำรท ำประกนัภยั จำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งทกุโครงกำรใหค้รอบคลมุถึงควำมเสียหำยที่อำจเกิด
จำกควำมเส่ียงภยัขำ้งตน้ นอกจำกนี ้บริษัทยังไดท้ ำประกันภยัเพื่อคุม้ครอง ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้กับเครื่องจกัร บริษัทเห็นว่ำ
บริษัทไดท้ ำประกันภยัที่สอดคลอ้งกับกำรประกนัภยัในธุรกิจกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง และมีวงเงินคุม้ครองควำมเสียหำยที่เหมำะสม
แลว้ 

1.9 ควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ธุรกิจของบรษิัทตอ้งพึ่งพำเทคโนโลยีเพื่อกำรกำ้วใหท้นัคู่แข่ง รวมถึงกำรจดักำรขอ้มลูต่ำง ๆ ท ำใหม้ีโอกำสเส่ียงต่อกำร

รั่วไหล สญูหำย หรืออำจท ำใหธุ้รกิจหยดุชะงกั อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทไดม้ีกำรวำงแผนรบัมือกับเหตกุำรณด์งักล่ำว เช่น จดัท ำระบบ
ส ำรองไฟที่เพียงพอ จัดท ำระบบควบคุมดูแลหอ้งเซิรฟ์เวอร ์(Server Room) ตำมมำตรฐำนก ำหนด กำรติดตัง้ Firewall และ 
LOG เพื่อป้องกันเครือข่ำยผู้บุกรุกทั้งที่ส  ำนักงำนใหญ่และไซต์งำน  กำรติดตั้งจอยโดเมนให้เชื่อมต่อเข้ำ Server Active 
Directory เพื่อควบคุมจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัยของ ระบบคอมพิวเตอรภ์ำยในองค์กรทั้งที่ส  ำนักงำนใหญ่  และไซตง์ำน 
แผนกำรกูข้อ้มลูควำมเสียหำย (Disaster Recovery Planning) เพื่อกูร้ะบบไอที ขององคก์ร เมื่อมีเหตกุำรณท์ี่ท  ำใหก้ำรท ำงำน 
หยดุชะงกั มีเจำ้หนำ้ที่ไอทีดแูลระบบตำมนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศและปฏิบตัิตำมคู่มือบรหิำร  

1.10 ควำมเส่ียงดำ้นกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำครฐั 
เนื่องจำกปัจจุบนัมลูค่ำงำนท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งตำมนโยบำยของงภำครฐัยงัมีมลูค่ำในระดบัสงู  หำกเกิดปัญหำใน

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ล่ำชำ้ก็อำจส่งผลกระทบกับกำรสภำพคล่องของบริษัทจำกกำรไม่ไดร้บัค่ำจำ้งตำมก ำหนดเวลำ และ
อำจเป็นสำเหตทุี่ท  ำใหก้ำรท ำงำนล่ำชำ้กว่ำเวลำที่ก ำหนดในสญัญำได ้

อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งมีควำมเส่ียงดำ้นกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำครฐัเนื่องจำกควำมล่ำชำ้ เนื่องจำก
ผูร้บัเหมำบำงรำยที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อส ำรองไวเ้พียงพอ ก็อำจจะท ำใหต้อ้งชะลอกำรท ำงำนหรือหยุดงำนชั่วครำวเป็นผลจำกไม่มี
สภำพคล่องส ำหรบักำรจ่ำยค่ำจำ้งแรงงำนและค่ำวัสดุก่อสรำ้ง ซึ่งจะเป็นเหตุใหก้ำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ไดแ้ละอำจมีปัญหำกับผู้
ว่ำจำ้ง ในส่วนของบรษิัทไม่ไดร้บัผลกระทบจำกควำมล่ำชำ้ของงบประมำณมำกนกั 

1.11 ควำมเส่ียงจำกกำรแพรร่ะบำดจำกไวรสัโควิด-19 
กำรระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ โควิด -19 กลำยเป็นปัญหำดำ้นสำธำรณสุขที่ลุกลำมในวงกว้ำง กำร

แพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็วของเชือ้ไวรสันีส้รำ้งควำมตื่นตระหนกต่อผูค้นทั่วโลก ซึ่งจำกสภำวะดงักล่ำว ท ำใหร้ฐับำลไดอ้อกพระ
รำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน เพื่อควบคุมกำรระบำดของไวรสัโคโรนำ หรือ COVID-19 ส่งผลใหเ้กิด
ปัญหำดำ้นกำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนและวิศวกรที่ควบคุมงำนที่ท  ำงำนในประเทศลำวและประเทศเมียนมำร ์ซึ่งบริษัทมีโครงกำร
รบัเหมำก่อสรำ้งอยู่ในประเทศดงักล่ำว อีกทัง้ท ำใหบ้ริษัทประสบปัญหำดำ้นกำรขนส่งอปุกรณท์ี่บรษิัทจดัซือ้จำกต่ำงประเทศทำง
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เครื่องบินมำใชใ้นงำนก่อสรำ้ง ส่งผลใหบ้ริษัทไม่สำมำรถส่งมอบงำนใหก้ับผูว้่ำจำ้งไดท้นัเวลำ ปัจจุบนับริษัทก็อยู่ระหว่ำงกำรรอ
ให้รฐับำลของต่ำงประเทศและประเทศไทยอนุญำตให้ระบบกำรขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ ส ำหรบัโครงกำรรบัเหมำ
ก่อสรำ้งของบรษิัทในประเทศ บรษิัทก็ไม่ไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรดงักล่ำว เนื่องจำกบรษิัทไดม้ีกำรขออนุญำตจำกหน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบของแต่ละจงัหวดัในกำรเดินทำงขำ้มเขตพืน้ท่ีจงัหวดั ส่วนกำรท ำงำนในโครงกำรในช่วงเวลำที่ภำครฐัก ำหนดหำ้ม
บุคคลออกนอกเคหสถำน (Curfew) บริษัทก็ไดร้บัอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง ท ำใหท้ี่ผ่ำนมำ บริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบ
จำกสภำวะดงักล่ำว 

1.12 ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลกูคำ้รำยใหญ่ 

บริษัทมีควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงลกูคำ้รำยใหญ่ที่มีสดัส่วนมำกกว่ำรอ้ยละ 30 ของรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งรวม
โดยในปี 2560 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งจำกลกูคำ้เอกชนรำยหน่ึงจ ำนวน 996.63 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 40.81 ของรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งรวม และในปี 2561 - ปี 2562 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกหน่วยงำนภำครฐัหน่วยงำนหนึ่ง
ไดแ้ก่ กรมชลประทำน จ ำนวน 854.86 ลำ้นบำท และ 742.91 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 45.93 และรอ้ยละ 32.23 ของ
รำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งรวม นอกจำกนี ้ในปี 2562 และ งวด 6 เดือนแรกปี 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกหน่วยงำนภำครฐัอีก
หน่วยงำนหนึ่ง ไดแ้ก่ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำนวน 709.78 ลำ้นบำท และ 554.57 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
30.79 และรอ้ยละ 38.86 ของรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งรวม ท ำใหบ้รษิัทมีควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงลกูคำ้รำยดงักล่ำว หำก
ในอนำคตบรษิัทไม่ไดร้บังำนอย่ำงต่อเนื่องจำกลกูคำ้รำยที่กล่ำว  อำจส่งผลต่อรำยไดท้ี่อำจลดลงหรือมีรำยไดไ้ม่สม ่ำเสมอได ้ 

อย่ำงไรก็ตำมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรบัเหมำก่อสรำ้งจำกลูกคำ้รำยใหญ่ที่เป็นลูกคำ้เอกชนเป็นบริษัทในเครือของ
บรษิัทผูร้บัเหมำก่อสรำ้งขนำดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ มีฐำนะทำงกำรเงินที่มั่นคง และมีงำนก่อสรำ้งขนำดใหญ่
จ ำนวนมำก บรษิัทจึงคำดว่ำจะไดร้บังำนจำกลกูคำ้รำยดงักล่ำวบำ้ง ส ำหรับลกูคำ้หน่วยงำนรฐับำลมีกำรว่ำจำ้งบรษิัทรบัเหมำ
ก่อสรำ้งในงำนโครงสรำ้งพืน้ฐำนท่ีส ำคญัของประเทศ ท ำใหบ้ริษัทคำดว่ำ  ยงัคงไดร้บังำนจำกหน่วยงำนภำครฐัดงักล่ำวอย่ำง
ต่อเนื่อง เนื่องจำกบรษิัทควำมเชี่ยวชำญงำนก่อสรำ้งดำ้นธรณีเทคนิค ซึ่งเป็นงำนท่ีตอ้งใชม้ีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะดำ้น ไม่ว่ำจะเป็นงำนก่อสรำ้งอุโมงคแ์ละโครงสรำ้งใตด้ิน งำนก่อสรำ้งเขื่อน เป็นตน้  

1.13 ควำมเส่ียงจำกกำรว่ำจำ้งผูร้บัเหมำก่อสรำ้งช่วง 

ส ำหรบังำนบริกำรดำ้นกำรก่อสรำ้งของบรษิัท ซึ่งในกำรรบังำนของบริษัทกับผูว้่ำจำ้ง มีขอ้จ ำกัดดำ้นบุคลำกรที่มีอยู่
อย่ำงจ ำกัด ท ำใหม้ีบำงโครงกำรที่บริษัทมีกำรว่ำจำ้งผู้รบัจำ้งช่วง (Sub-Contractors) ภำยนอก เพื่อท ำงำนใหค้รอบคลมุกับ
ควำมตอ้งกำรของผูว้่ำจำ้งภำยใตก้รอบระยะเวลำที่ผูว้่ำจำ้งก ำหนดในสัญญำ รวมถึงงำนที่ตอ้งว่ำจำ้งผูร้บัจำ้งช่วงที่มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะดำ้นในงำนก่อสรำ้ง งำนติดตัง้ระบบ งำนจำ้งขนส่ง งำนดำ้นสถำปัตยกรรม ในแต่ละโครงกำร โดยบรษิัทเป็นผู้
ควบคมุกำรท ำงำนของผูร้บัจำ้งช่วง ใหก้ำรก่อสรำ้งเป็นไปตำมแบบแผนและกรอบเวลำที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ในกำรจดัจำ้งผูร้บั
จำ้งช่วงและกำรว่ำจำ้งบุคลำกรภำยนอก อำจมีโอกำสเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรท ำงำนของผูร้บัจำ้งช่วงหรือบุคคลภำยนอก 
อนัเป็นเหตุใหเ้กิดล่ำชำ้และเกิดควำมเสียหำยต่อโครงกำรของบรษิัท ท ำใหบ้รษิัทมีควำมเส่ียงที่จะไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำร
ท ำงำนผูร้บัจำ้งช่วง  

บรษิัทมีก ำหนดบรหิำรควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยก ำหนดนโยบำยในกำรสรรหำ กำรคดัเลือก และกำรประเมินผูร้บัจำ้ง
ช่วงเพื่อเป็นกำรคดักรองคณุภำพและตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของผูร้บัจำ้งช่วง ผู้รบัจำ้งชว่งจะถกูพิจำรณำจำกประวตักิำร
ท ำงำน ประสบกำรณ ์ ควำมเชี่ยวชำญ และผลงำนกำรก่อสรำ้งที่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของงำนท่ีท ำกำรจดัจำ้ง รวมไปถงึ
สถำนะทำงกำรเงินของผูร้บัจำ้งชว่งที่ตอ้งมีผลกำรประเมินสภำพคล่องฐำนะทำงกำรเงินและเงินทนุหมนุเวยีน ในกำรนีบ้รษิัทได้
จดัท ำทะเบียนรำยชื่อผูร้บัจำ้งช่วงที่ไดร้บักำรอนมุตัิ (Approved Vendor List) ซึ่งจะมีกำรปรบัปรุงกำรประเมินอยำ่งสม ่ำเสมอ
ของผูร้บัจำ้งชว่งอยำ่งนอ้ยปีละครัง้  
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1.14 ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพงิผูข้ำยวสัด/ุอปุกรณร์ำยใหญ่ 

บริษัทมีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูจ้ดัหำวสัด/ุอปุกรณร์ำยใหญ่ที่มีสดัส่วนมำกกว่ำรอ้ยละ 30 ของยอดจดัซือ้ทัง้หมด
ของบริษัท ในปี 2560 มียอดซือ้จ ำนวน 525.75 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 36.18 ของยอดซือ้ทั้งหมด ซึ่งหำกใน
อนำคต บริษัทไม่สำมำรถจดัหำวัสดุ/อุปกรณ์ไดต้รงตำมคุณสมบัติที่ก ำหนดและ/หรือทนัเวลำที่ก ำหนด อำจท ำใหเ้กิดควำม
ล่ำชำ้ในกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งในโครงกำรได ้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไดม้ีกำรจดัท ำนโยบำยกำรจดัซือ้-จดัจำ้ง โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใสและส่งเสริมใหผู้ข้ำยมีกำร
แข่งขนักันอย่ำงยุติธรรมและมั่นใจไดว้่ำมีกำรคดัเลือกผูข้ำยที่เหมำะสม ไดสิ้นคำ้ที่มีคณุภำพตรงตำมมำตรฐำนถึงคุม้ค่ำสงูสดุ
ของเงินที่จ่ำยและมีกำรประเมินผูข้ำยโดยพิจำรณำจำกศกัยภำพของผูข้ำยและคุณภำพของสินคำ้ และไดม้ีกำรจดัท ำทะเบียน
รำยชื่อผูข้ำยที่ไดร้บักำรอนมุตัิ (Approved Vendor List) ซึ่งจะมีกำรกำรประเมินรำยชื่อผูข้ำยอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงนอ้ยปีละครัง้ 
นอกจำกนี ้บรษิัทยงัเชื่อว่ำวสัดอุปุกรณท์ี่บรษิัทใชใ้นกำรก่อสรำ้งส่วนใหญ่จะสำมำรถหำซือ้ไดภ้ำยในประเทศและไม่เป็นปัญหำ
เนื่องจำกมีผูข้ำยหลำยรำย ซึ่งสำมำรถทดแทนกนัได ้และจดัส่งวสัดอุปุกรณ์ใหบ้รษิัทไดท้นัตำมเวลำที่ตอ้งกำร 

1.15 ควำมเส่ียงจำกกำรกำรที่บรษิัทเขำ้รว่มในกิจกำรรว่มคำ้อำจท ำใหบ้รษิัทตอ้งรบัผิดหำกผูร้ว่มทนุตำมกิจกำรรว่มคำ้
มิไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ตกลง 

ในบำงกรณีบรษิัทไดเ้ขำ้รว่มในกิจกำรรว่มคำ้กับผูร้่วมทนุภำยนอก ภำยใตเ้กณฑก์ำรรบัผิดชอบร่วมกนั เพื่ อใหบ้ริษัท
สำมำรถเขำ้ร่วมประมูลงำนและท ำงำนโครงกำรเฉพำะบำงโครงกำรที่บริษัทตอ้งกำรควำมช ำนำญหรือเมื่อบริษัทตอ้งกำร
ยกระดบัคณุสมบตัิในกำรเขำ้รว่มประมลูงำนใหส้งูขึน้ และกำรด ำเนินงำนในโครงกำรดงักล่ำว ควำมส ำเรจ็ของงำนกิจกำรรว่ม
คำ้ ส่วนใหญ่แลว้ขึน้กับควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนร่วมกับผูร้่วมทุนในกิจกำรร่วมคำ้ หรือควำมสำมำรถของผู้
รว่มทนุในกิจกำรรว่มคำ้ในกำรปฏิบตัิตำมพนัธะของตนตำมสญัญำ หำกผูร้ว่มทนุในกิจกำรร่วมคำ้ไม่สำมำรถกระท ำตำมพนัธะ
ของตนไดห้รือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนในส่วนของตนมำลงทุนได ้บริษัทอำจจะตอ้งลงทุนเพิ่ มขึน้และใหบ้ริกำรเพิ่ม และหำก
เจำ้ของโครงกำรมีสิทธิในกำรเรียกรอ้งค่ำเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมพนัธะดงักล่ำว บริษัทอำจตอ้งเขำ้รบัผิดในส่วนของผู้
รว่มทุนในกิจกำรร่วมคำ้ดว้ย ซึ่งอำจส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งรบัผิดตำมกฎหมำยและสรำ้งควำมเสียหำยแก่ชื่อเสียงของบรษิัท และ
ก ำไรที่บริษัทจะไดร้บัจำกโครงกำรจะมีจ ำนวนลดลง และอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และสภำพ
คล่องของบรษิัทได ้ 

อย่ำงไรก็ดี บรษิัทมีนโยบำยกำรคดัเลือกคู่สญัญำเพื่อมำเป็นกิจกำรรว่มคำ้ตำมนโยบำยกำรรว่มคำ้ (Joint Venture & 
Consortium Policy) ของบริษัท โดยในกำรเข้ำร่วมทุนผ่ำนกิจกำรร่วมค้ำ มีกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะบริหำร หรือ 
คณะกรรมกำรบรษิัทตำมอ ำนำจอนุมตัิของบริษัท โดยตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บรษิัทไม่เคยประสบปัญหำกบักิจกำรรว่มคำ้ที่
ท  ำใหบ้รษิัทตอ้งรบัผิดกรณีผูร้ว่มทนุตำมกิจกำรรว่มคำ้มิไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ตกลง 

 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนิ  
2.1 ควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งในต่ำงประเทศ ท ำใหบ้ริษัทมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำ
แลกเปล่ียน เนื่องจำกบริษัทมีรำยไดจ้ำกสญัญำก่อสรำ้ง กำรซือ้สินคำ้ และเงินรบัล่วงหนำ้จำกผูว้่ำจำ้งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
เช่น สกุลเงินเหรียญสหรฐัอเมริกำ เป็นหลกั ในระหว่ำงปี 2560 – ปี 2562 และ งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทมีก ำไร (ขำดทุน) 
จำกอตัรำแลกเปล่ียนเป็นเงิน (5.48) ลำ้นบำท 3.85 ลำ้นบำท 11.75 ลำ้นบำท และ (9.16) ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วน ขำดทุน
รอ้ยละ 0.22 ก ำไรรอ้ยละ 0.20 ก ำไรรอ้ยละ 0.50 และขำดทนุรอ้ยละ 0.63 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไดม้ีกำรป้องกันควำมเส่ียงของอัตรำแลกเปล่ียนโดยกำรท ำสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ (Forward Contract) กับทำงธนำคำร เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยก ำหนดวงเงินซือ้ขำยเงินตรำ
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ต่ำงประเทศใหส้มัพนัธก์บัเงินค่ำจำ้งที่บริษัทจะไดร้บัในแต่ละช่วงเวลำ เพื่อช่วยลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่อำจเกิดขึน้
ได ้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีวงเงินสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศกับเงินบำทล่วงหนำ้ใน สกุลเงินดอลลำรส์หรฐั 
วงเงิน 3 ลำ้นเหรียญดอลลำรส์หรฐั   

2.2 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงิน 
โดยทั่วไปของธุรกิจก่อสรำ้ง สภำพคล่องทำงกำรเงินเป็นปัจจยัที่ส  ำคญั เนื่องจำกธุรกิจจะตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวียนในกำร

ด ำเนินงำนสูงและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ เพื่อรองรบักำรจัดหำวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรด ำเนินงำนในแต่ละ
โครงกำร และรองรบัค่ำแรงงำนที่ประจ ำอยู่ที่โครงกำรต่ำงๆ ท่ีบริษัทรบัจ้ำงอยู่ หำกบริษัทไม่สำมำรถบริหำรสภำพคล่องทำง
กำรเงินไดด้ี ก็อำจส่งผลใหม้ีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทได ้

บริษัทไดต้ระหนักถึงควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงินโดยเห็นว่ำเป็นปัจจยัส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
จึงไดก้ำรเตรียมกำรป้องกันควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยบรษิัทไดข้อสินเชื่อจำกธนำคำรไวเ้ป็นวงเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) ตั๋วสญัญำใช้
เงิน (P/N) หนงัสือค ำ้ประกัน (L/G) รวมไปถึง Letter of Credit (L/C) เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนใหเ้พียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจ 
อำทิ กำรจดัซือ้วตัถุดิบ วสัดอุุปกรณใ์นกำรด ำเนินงำน และรองรบัค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินโครงกำร เป็นตน้ รวมถึงมีกำรวำง
แผนกำรใชง้บประมำณประจ ำปีของทัง้บริษัท อย่ำงไรก็ตำม  จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนของบริษัทท่ีผ่ำนมำ บริษัทยังไม่เคย
ประสบเหตุกำรณ์ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินอย่ำงมีนัยส ำคัญจนส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ   นอกจำกนีบ้ริษัทยังได้
ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรเงินสดใหม้ีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อรองรบัปัญหำสภำพคล่องที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต
โดยกำรขออนุมตัิวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงินใหเ้พียงพอส ำหรบักำรด ำเนินธุรกิจ กำรท่ีบริษัทระดมทุน
ผ่ำนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) เพื่อรองรบักำรขยำยงำนของบรษิัทก็เป็นอีกหนึ่งทำงเลือกที่จะท ำให้
บรษิัทลดควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องของบรษิัทได ้

2.3 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงินจำกรำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระและควำมเส่ียงที่อำจไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำก
ลกูคำ้ได ้ 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีรำยไดท้ี่ยังไม่ไดเ้รียกช ำระเท่ำกับ 1,410.64  ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2562 

จ ำนวน 169.25 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.63  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกโครงกำรงำนอุโมงคส่์งน ำ้และอำคำรประกอบของ
อโุมงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ จ ำนวน 852.22 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

รำยได้ทียั่งไม่ได้เรียกช ำระ 

รำยได้ทียั่งไม่ได้เรียกช ำระทีเ่กิดขึน้ในแต่ละงวด  
(ล้ำนบำท) 

รำยได้ทียั่งไม่ได้
เรียกช ำระ ณ 30 

มิ.ย.63 
(ล้ำนบำท) 

ปี 
2559 

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 งวด 6 เดือน
ปี 2563 

1) งำนแกปั้ญหำโพรงถ ำ้ - 83.00 (7.10) 252.10 44.00 372.00 
2) งำนเตรยีมคอนกรีตผกูเหล็ก - - 290.00 55.00 (30.00) 315.00 
3) งำนท่ีปรมิำณงำน (Quantity) 

ที่ท  ำงำนจรงิ 
0.16 45.85 38.00 45.00 1.22 130.22 

4) งำนรอเบิกตำมรอบกำรเก็บ
เงินปกติตำมเงื่อนไขสญัญำ 

- - - - 35.00 35.00 

จำกตำรำงขำ้งตน้ มีรำยละเอียด ไดแ้ก่ (1) งำนแกปั้ญหำโพรงถ ำ้ 372.00 ลำ้นบำทซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2560 ถึงงวด 6 
เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งบรษิัทจะสำมำรถเรียกเก็บเงินไดเ้มื่อแกปั้ญหำแลว้เสร็จประมำณปี 2564  (2) งำนเตรียมคอนกรีตผูก
เหล็ก 315.00 ลำ้นบำทโดยมีจ ำนวนเงินส่วนใหญ่คำ้งมำตัง้แต่ปี 2561 โดยงำนดงักล่ำวเกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2561 ถึงงวด 6 เดือน
แรกของปี 2563 เป็นเงินเบิกส่วนท่ีรอเบิกรอ้ยละ 50 ที่บรษิัทจะเบิกไดเ้มื่อติดตัง้โดยกำรน ำคอนกรีตเขำ้ไปติดตัง้รอบอโุมงค*์ ซึ่ง
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เป็นไปตำมเงื่อนไขของสญัญำและจะสำมำรถเรียกเกบ็เงนิไดง้วดสดุทำ้ยในปี 2565  (3) งำนท่ีปรมิำณงำน (Quantity) ที่ท  ำงำน
จรงิมีจ ำนวนเกินกว่ำปรมิำณงำนที่ก ำหนดไวใ้นบญัชีรำยกำรก่อสรำ้งหรือใบแจง้ปรมิำณงำนท่ีก ำหนดในสญัญำที่มีต่อผูว้่ำจำ้ง 
(งำน Overrun) จ ำนวน 130.22 ลำ้นบำท  โดยงำน Overrun ดังกล่ำวมีกำรก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษรในสัญญำที่มีต่อผู้
ว่ำจำ้ง ซึ่งมีกำรตรวจรบังำนจำกผูว้่ำจำ้งและมีกำรลงนำมในเอกสำรจำกผูว้่ำจำ้งเป็นลำยลกัษณอ์กัษรทกุครัง้ที่มีงำน Overrun 
และจะสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกผู้ว่ำจำ้งไดต้ำมที่ก ำหนดในสัญญำ ซึ่งในสัญญำก ำหนดให้เบิกไดใ้นงวดสุดท้ำยของกำร
จ่ำยเงินค่ำงำนตำมสญัญำ ซึ่งจะสำมำรถเรียกเก็บเงินไดง้วดสดุทำ้ยในปี 2565  และ (4) งำนรอเบิกตำมรอบกำรเก็บเงินปกติ
ตำมเงื่อนไขสัญญำ จ ำนวน 35.00 ลำ้นบำทที่จะเบิกในงวดถัดไป (ไตรมำสที่ 3 ของปี 2563) และรำยไดท้ี่ยังไม่ไดเ้รียกช ำระ
จำกโครงกำรขยำยถนนจำก 2 เลนเป็น 4 เลน จงัหวดัอุดรธำนี จ ำนวน 154.09 ลำ้นบำท โครงกำรอุโมงคท์ำงคู่จงัหวดัสระบุรี-
นครรำชสีมำ จ ำนวน 120.96 ลำ้นบำท และโครงกำรก่อสรำ้งประตรูะบำยน ำ้ จงัหวดัเลย จ ำนวน 99.03 ลำ้นบำท เป็นส ำคญั  

บรษิัทมีรำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ(สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ) ค่อนขำ้งสงู ซึ่งรำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระที่เกิดขึน้ในปี 
2561 ปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563  ส่วนใหญ่เป็นรำยไดท้ี่เกิดจำกกำรรอเบิกตำมรอบกำรเรียกเก็บเงินปกตติำมเงื่อนไข
สญัญำ  เช่น งำนหล่อคอนกรีตของโครงกำรก่อสรำ้งบ่อพกัและท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำใตด้ิน ท่ีเบิกเงินไดบ้ำงส่วนเมื่อหล่อชิน้งำน
เสรจ็ และจะเบิกเงินส่วนที่เหลือไดเ้มื่อติดตัง้ ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขของสญัญำ และเกิดจำกงำนแกไ้ขเพิ่มเติมที่นอกเหนือจำก
สญัญำที่จะสำมำรถเบิกไดเ้มื่อแกปั้ญหำแลว้เสรจ็ เช่น งำนแกปั้ญหำโพรงถ ำ้ เป็นตน้ ซึ่งจะสำมำรถทยอยเรียกเก็บเงินไดต้ำม
เงื่อนไขของสญัญำเป็นส ำคญั ส่งผลใหร้ำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระของบริษัทอำจมียอดคำ้งที่สงูและคำ้งช ำระเป็นเวลำนำนได ้
ขึน้อยู่กับมูลค่ำโครงกำรและระยะเวลำกำรกำรด ำเนินกำรของแต่ละโครงกำร ซึ่งหำกเป็นโครงกำรใหญ่จะมี ระยะเวลำกำร
ท ำงำนท่ียำวประมำณ 2-5 ปี และหำกเกิดงำน Overrun จะส่งผลใหบ้รษิัทอำจมีรำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระคำ้งเป็นเวลำนำน ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้กบัโครงกำรก่อสรำ้งขนำดใหญ่ของภำครฐั เนื่องจำกบรษิัทตอ้งปฏิบตัิตำมสญัญำที่จะสำมำรถเบิกเงินไดใ้น
งวดสุดท้ำยของกำรจ่ำยเงินซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำก่อสรำ้งโครงกำรนั้นๆ จึงท ำให้บริษัทตอ้งลงทุนโดยใช้เงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทเองในกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้ง โดยที่ยังไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกผูว้่ำจำ้งได้ในงวดที่ก่อสรำ้ง แต่จะ
สำมำรถเรียกช ำระจำกลกูคำ้ในอนำคตอย่ำงชำ้ที่สดุเมื่อสิน้สดุสญัญำ ส่งผลใหบ้ริษัทมีควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องที่อำจไดร้บั
ผลกระทบจำกรำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระที่ยงัไม่ครบก ำหนดกำรเรียกเก็บเงินจำกผูว้่ำจำ้งเป็นเวลำนำนได ้และท ำใหบ้ริษัทมี
ควำมเส่ียงที่อำจไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกผูว้่ำจำ้งได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรบริหำรจดักำรเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท 
จำกกำรใชเ้งินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงิน อำทิ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้ และเงินกูย้ืมเฉพำะโครงกำรเพื่อใชเ้ป็น
เงินทุนหมนุเวียนของบริษัทได ้และเนื่องจำกลกูคำ้เป็นลกูคำ้ภำครฐับำล ถึงแมจ้ะมีกำรจ่ำยเงินที่ขึน้อยู่กับรอบงบประมำณใน
แต่ละปี อย่ำงไรก็ดี บรษิัทมั่นใจว่ำจะสำมำรถเรียกเก็บเงนิดงักล่ำวจำกผูว้่ำจำ้งไดเ้นื่องจำกเป็นไปตำมเงื่อนไขสญัญำที่มีกำรลง
นำมในเอกสำรกำรตรวจรบังำนเป็นลำยลักษณ์อกัษรจำกผูว้่ำจำ้งทุกครัง้ที่มีงำนเพิ่มเติม  โดยที่ผ่ำนมำบริษัทยังคงสำมำรถ
เรียกเก็บเงนิจำกผูว้่ำจำ้งภำครฐัจำกกรณีดงักล่ำวได ้

(รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถศึกษำไดท้ี่ ส่วนที่ 2.2.16 กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร หวัขอ้ สินทรพัยท์ี่
เกิดจำกสญัญำ-รำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ) 

2.4 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้จำกเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงิน 
เนื่องจำกในปัจจุบนั บรษิัทมีกำรใชสิ้นเชื่อจำกสถำบนักำรเงิน เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นหลกั 

โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 บรษิัทมีภำระเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน คิด
เป็นมูลค่ำ 1,012.71 ลำ้นบำท และ 979.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำดอกเบีย้แตกต่ำงกันไปแต่ละประเภทของวงเงิน
สินเชื่อที่บริษัทไดร้บั โดยเป็นอัตรำดอกเบีย้แบบลอยตัว (Floating Rate) ที่เปล่ียนแปลงไปตำมตน้ทุนของสถำบันกำรเงินและ
เศรษฐกิจ อำ้งอิงจำก อตัรำดอกเบีย้ MOR และ MLR ซึ่งภำระดอกเบีย้ดงักล่ำวอำจส่งผลใหบ้รษิัทมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้
ที่เปล่ียนแปลงไป และกระทบต่อตน้ทุนกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และเมื่อพิจำรณำตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรบัปี 
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2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่ำ 72.65 ลำ้นบำท และ 38.67 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 3.07 และรอ้ยละ 2.67 
ของรำยไดร้วม ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทมีแผนกำรลดสัดส่วนกำรพึ่งพิงเงินกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิ นให้
นอ้ยลง และใชแ้หล่งเงินทนุหมนุเวียนภำยในบริษัทจำกเงินบำงส่วนที่ไดร้บัจำกกำรระดมทุนภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ เพื่อลดภำระดอกเบีย้จ่ำยและลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้จำกเงินกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน 

2.5 ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงกรรมกำรในกำรค ำ้ประกนัและกำรน ำทรพัยสิ์นเป็นหลกัประกันในเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงินของ
บรษิัท 
บรษิัทมีกำรพึ่งพิงกำรค ำ้ประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินภำยในประเทศหลำยแห่ง ซึ่งมีผูถื้อ

หุน้ใหญ่และกรรมกำรของบรษิัท คือนำยชวลิต ถนอมถิ่น นำยไชยำ วงศล์ำภพำนิช และนำยธีรยทุธ ชศูิลป์ กรรมกำรและผูถื้อหุน้
ในบรษิัทรอ้ยละ 22.14 รอ้ยละ 2.60 และรอ้ยละ 5.80 ตำมล ำดบั เป็นผูค้  ำ้ประกนัวงเงินกูย้ืมสถำบันกำรเงินเต็มจ ำนวน รวมถึงน ำ
ทรพัยสิ์นส่วนตัวเป็นหลักประกันสินเชื่อสถำบันกำรเงิน โดยไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมกำรเป็นผูค้  ำ้ประกัน/ใช้
หลกัประกัน เงินกูย้ืมสถำบนักำรเงินของบริษัทแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไดม้ีกำรท ำหนงัสือแจง้ไปยงัสถำบนักำรเงินใน
กำรปลดค ำ้ประกัน หลงัจำกบรษิัทเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยบริษัทเชื่อว่ำหำกบริษัทไดร้บัอนุมตัิใหจ้ดทะเบียน
หุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว สถำบันกำรเงินจะถอนกำรค ้ำประกันจำกกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่ำวได ้
นอกจำกนี ้บรษิัทยงัเห็นว่ำเมื่อบรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิัทจะสำมำรถเพิ่มโอกำสและทำงเลือก
ในกำรระดมทนุผ่ำนตลำดทนุไดห้ลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ และดว้ยตน้ทุนทำงกำรเงินที่ลดลง ซึ่งจะท ำใหบ้ริษัทสำมำรถลดกำรพึ่งพิง
กำรค ำ้ประกนัและน ำทรพัยสิ์นเป็นหลกัประกนัเงินกูจ้ำกกลุ่มผูถื้อหุน้ลงได ้
3. ควำมเสีย่งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

3.1   ควำมเส่ียงดำ้นกำรพึ่งพิงผูบ้รหิำรและบคุลำกร 
กำรประกอบธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งของบริษัทจ ำเป็นตอ้งพึ่งพำกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรหลัก หำกผูบ้ริหำรหลักไม่

สำมำรถบริหำรงำนให้กับบริษัทต่อไปได ้ธุรกิจของบริษัทอำจไดร้บัผลกระทบได ้รวมถึงบริษัทยังตอ้งพึ่งพำบุคลำกรท่ีมีควำม
เชี่ยวชำญ และมีทกัษะเฉพำะทำงดำ้นธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งดำ้นงำนวิศวกรรมโยธำ และธรณีเทคนิค ซึ่งเป็นส่วนส ำคญัต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัท  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร (Executive Committee) และคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ อำทิ 
เช่น คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นตน้ ที่ผ่ำนมำบริษัทไดใ้ชแ้นวทำงกำรบริหำรงำน โดยกำร
มอบหมำยหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรท ำงำนใหแ้ก่ผูบ้ริหำรท่ำนอื่นๆ และพนักงำนแต่ละฝ่ำยอย่ำงชัดเจน เพื่อกระจำย
อ ำนำจกำรจัดกำรและลดควำมเส่ียงในกำรพึ่งพิงกรรมกำรผู้บริหำรหลักได้ รวมไปถึงกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง 
(Succession plan) ในระดบัผูบ้รหิำรทกุต ำแหน่ง เพื่อช่วยใหบ้รษิัทสำมำรถด ำเนินกิจกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  

 

4. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย ์
4.1 ควำมเส่ียงที่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทอำจมีขอ้จ ำกดัในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯในอนำคต 

 หำกบรษิัทเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ บริษัทสำมำรถระดมทนุไดผ่้ำนกำรเพิ่มทนุ โดยบรษิัทสำมำรถออกหุน้
เพิ่มทุนในอนำคตและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering : 
RO) กำรจัดสรรให้กับประชำชน (Public Offering : PO) และกำรจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement :PP)  
โดยกำรออกหุน้เพิ่มทุนในกรณีกำรจัดสรรใหก้ับประชำชนและกำรจัดสรรใหก้ับบุคคลในวงจ ำกัด นั้น ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท 
อำจมีขอ้จ ำกัดในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทได ้อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรเพิ่มทุนของบรษิัทจดทะเบียนจะท ำ
ใหเ้กิดผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้และต่อรำคำหลักทรพัยบ์ริษัทได ้บริษัทจะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลที่
เก่ียวกบักำรเพิ่มทุนเพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปไดใ้ชป้ระกอบกำรตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่ำงเหมำะสมและเป็นไปตำมเกณฑท์ี่
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เก่ียวขอ้ง  
4.2 ควำมเส่ียงของผูถื้อหุน้สำมญัที่มีอยู่นอกประเทศไทยที่บรษิัทอำจไม่เสนอสิทธิในกำรจองซือ้ตรำสำรในอนำคต 

แมบ้รษิัทมหำชนจ ำกดัไม่จ ำเป็นตอ้งเสนอสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิมก่อนเมื่อมีกำรออกหุน้สำมญั
เพิ่มทนุ แต่บริษัทมหำชนจ ำกดัก็มีกำรออกตรำสำรต่ำง ๆ รวมถึงหุน้สำมญัเพิ่มทุน และตรำสำรประเภทอื่นท่ีออกโดยบรษิัท ใน
กรณีที่บริษัทเสนอหรือให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นสำมัญในกำรเพิ่มทุนหรือสิทธิใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ บริษัทมีสิทธิ ใชดุ้ลพินิจในกำร
ด ำเนินกำรเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทอำจไม่เสนอสิทธิในกำรจองซือ้ตรำสำรดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุ้นสำมญัที่มี
อยู่นอกประเทศไทย นอกจำกนี ้ภำยใตก้ฎหมำยที่ใชบ้งัคบั บรษิัทอำจถูกหำ้มมิใหเ้สนอขำยตรำสำรดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้ในบำง
ประเทศ เวน้แต่ไดด้  ำเนินกำรปฏิบตัิตำมขัน้ตอนที่เก่ียวขอ้ง ตวัอย่ำงเช่น บริษัทไม่อำจเสนอสิทธิดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้สำมญัที่มี
สถำนะเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) ตำมควำมหมำยตำมกฎ Regulation S ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ค.ศ. 1933 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหลักทรัพย์หรือข้อก ำหนดของ
กฎเกณฑอ์ื่นในบำงประเทศอำจท ำใหผู้ล้งทุนไม่สำมำรถใชสิ้ทธิในกำรซื ้อตรำสำรตำมสดัส่วนได ้ ซึ่งอำจลดสดัส่วนกำรถือหุน้
ของนักลงทุนดังกล่ำว ทั้งนี ้บริษัทไม่มีหนำ้ที่ตอ้งด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนหุน้สำมัญของบริษัทในประเทศใด ๆ เพื่อใหผู้
ลงทนุต่ำงชำติสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสดัส่วนในอนำคต 

 
สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 3 ปี : 

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

รวมสินทรพัย ์ ลำ้นบำท 2,519.38 2,999.13 3,730.54      3,874.08 

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

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ลำ้นบำท 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 

รำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง ลำ้นบำท 2,441.92 1,861.11 2,304.92 1,009.64 1,427.00 

รำยไดร้วม ลำ้นบำท 2,503.44 1,889.68 2,366.26 1,043.73 1,450.49 

ตน้ทนุในกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง ลำ้นบำท 2,137.51 1,688.19 1,895.80 852.57 1,101.94 

ก ำไรขัน้ตน้ (ไม่รวมรำยไดอ้ื่น) ลำ้นบำท 304.41 172.92 409.12 157.07 325.06 

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

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ (EPS) บำท/หุน้/2 0.07 (0.08) 0.16 0.05 0.17 

จ ำนวนหุน้สำมญัที่ช ำระแลว้ ลำ้นหุน้/2 800 800 800 800 1,100 

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

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

กระแสเงินสดจำกกำรจดัหำเงิน ลำ้นบำท 46.40 209.32 221.05 162.08 (168.89) 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (ไม่รวมรำยไดอ้ืน่) % 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 

อตัรำส่วนสภำพคลอ่งหมนุเรว็ เท่ำ 0.13 0.08 0.20 0.16 0.22 
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รำยละเอยีด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวด 6 
เดือน 
ปี 2562 

งวด 6 
เดือน 
ปี 2563 

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 3.75 5.57 5.35 6.15 4.33 

อตัรำส่วนหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

เท่ำ 1.07 2.25 2.45 2.66 1.82 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์
(ROA)  

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

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้(ROE)  

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

หมำยเหตุ:/1 ปรบัปรุงกำรค ำนวณเป็นอตัรำส่วนเต็มปี (Annualized) เพื่อใหส้ำมำรถน ำไปเปรียบเทียบกับขอ้มูลในอดีตได้ โดยกำรน ำขอ้มูล
งวด 6 เดือนแรก สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 คณูดว้ย 2   

               /2 ปรบัเป็นมลูค่ำที่ตรำไว ้0.50 บำท/หุน้ เพื่อกำรเปรียบเทียบ 
 

 
ค ำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน :  

หำกพิจำรณำภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกสิน้สุดวันที่ 30 
มิถุนำยน 2563 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง เท่ำกบั 2,441.92 ลำ้นบำท 1,861.12 ลำ้นบำท 2,304.92 ลำ้นบำท 
และ 1,427.00 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรำยไดร้วม เท่ำกับรอ้ยละ 97.54 รอ้ยละ 98.49 รอ้ยละ 97.41 และรอ้ยละ 
98.38 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งลดลงในปี 2561 เมื่อเทียบกบัปี 2560 เนื่องจำกงำน
ในต่ำงประเทศแลว้เสรจ็ในปี 2561 จ ำนวน 4 งำน ทัง้หมด 5 งำน ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรก่อสรำ้งต่ำงประเทศลดลงเป็นหลกั 
รวมทั้งงำนในประเทศที่มีมูลค่ำงำนสูงซึ่งคำดว่ำจะเริ่มท ำงำนไดต้น้ในปี 2561 ล่ำชำ้กว่ำก ำหนดเนื่องจำกกำรเขำ้พืน้ที่ได้
ล่ำชำ้จำกกำรส่งมอบพืน้ท่ี ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งในปี 2561 ต ่ำกว่ำที่คำดกำรณไ์ว ้โดยในปี 2562 รำยได้
ส่วนใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกงำนในประเทศที่เพิ่มขึน้เป็นหลกั ในขณะท่ีงำนในต่ำงประเทศลดลงจำกงำนท่ีส่งมอบแลว้เสรจ็เมื่อปี 
2561 ที่ผ่ำนมำเป็นส่วนใหญ่ และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 มีรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งเพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกันของปี 
2562 โดยหลกัเป็นกำรเพิ่มขึน้ทัง้งำนในประเทศและงำนในต่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรรบัรูร้ำยไดข้องโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องเรื่อยมำ  

  

ก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรขั้นต้น 
บริษัทมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งในปี 2560  ปี 2561 และปี 2562 เท่ำกับ 304.41 ลำ้นบำท 172.92 ล้ำนบำท 
และ 409.12 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ต่อรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งเท่ำกบัรอ้ยละ 12.47 รอ้ยละ 9.29 และรอ้ย
ละ 17.25 ตำมล ำดบั โดยเมื่อเปรียบเทียบปี 2561 และปี 2560 พบว่ำอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิัทลดลงจ ำนวน 131.49 ลำ้น
บำทหรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 43.19 จำกก ำไรขั้นตน้บำงโครงกำรที่ลดลงโดยเฉพำะงำนในต่ำงประเทศที่มีตน้ทุนเพิ่มขึน้ 
สำเหตุที่มีตน้ทนุเพิ่มเนื่องจำกกำรขนยำ้ยเครื่องจกัรออกนอก Site งำน และกำรรือ้แคมป์ มีควำมล่ำชำ้ เนื่องจำกไม่สำมำรถ
ยำ้ยออกนอกพืน้ที่ไดจ้ำกขอ้จ ำกัดของผูว้่ำจ้ำง ท ำใหม้ีตน้ทุนเพิ่มขึน้ปี 2561และงำนก่อสรำ้งทำงคู่ในเสน้ทำงรถไฟสำย
ชำยฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรำ-คลองสิบเกำ้-แก่งคอย พรอ้มอุโมงค ์มีตน้ทุนเพิ่มขึน้เนื่องจำกอยู่ในช่วงเร่งรดังำนให้
เสร็จทนัตำมสญัญำ ประกอบกบังำนในประเทศที่มีก ำไรขัน้ตน้ลดลงโดยมีก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกงำนเพิ่มเติมจำกผู้ว่ำจำ้งที่มี
ตน้ทุนสูง จำกรำคำน ำ้มันเชือ้เพลิงที่มีตน้ทุนสูงขึน้ ส่งผลต่อตน้ทุนเครื่องจักร โดยตน้ทุนเพิ่มขึน้ดังกล่ำวเพิ่มขึน้จำกกำร
เปล่ียนแปลงกำรด ำเนินงำนตำมปริมำณงำนที่เพิ่มขึน้ ส ำหรบัปี 2562 ก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 236.19 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้คิด
เป็นรอ้ยละ 136.59 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกโครงกำรของบรษิัทหลำยโครงกำรสำมำรถด ำเนินงำนโดยมีอตัรำ



บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

 

หนำ้ 1.0 – 17 

ก ำไรขัน้ตน้ท่ีเพิ่มมำกขึน้ทัง้จำกงำนในต่ำงประเทศ ประกอบกบับรษิัทมีกำรรบังำนในประเทศซึ่งเป็นงำนก่อสรำ้งประเภทอื่นๆ 
อีกหลำยโครงกำรที่มีก ำไรขัน้ตน้ค่อนขำ้งสงู จำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งกับผูว้่ำจำ้งที่เป็นโครงกำรขนำดเล็กถึงปำนกลำงมำก
ขึน้ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เป็นผลจำกกำรท่ีบรษิัทมีประสบกำรณก์ำรท ำงำนจำกกำรก่อสรำ้งอโุมงคม์ำยำวนำน และกำรบรหิำร
กำรใชเ้ครื่องจกัรท่ีมีประสิทธิภำพ ส่งผลใหบ้รษิัทสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลใหบ้รษิัทมีอตัรำก ำไรสทุธิ
ที่ดีขึน้ในปี 2562 และ งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ก ำไรขั้นตน้ของบริษัทเพิ่มขึน้ 167.98 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
106.95 เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 โดยสำเหตุที่ท  ำใหอ้ัตรำก ำไรขั้นตน้ของบริษัทเพิ่มขึน้ เนื่องจำกสัดส่วน
ตน้ทุนเงินเดือนและค่ำจำ้งหน่วยงำน สดัส่วนตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยหน่วยงำน โดยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บรษิัทมีสดัส่วน
ตน้ทุนต่อรำยไดข้องโครงกำรดีขึน้เนื่องจำกโครงกำรใหม่ๆ ท่ีมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่สงูในงวด 6 เดือนแรกปี 2563 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ โดยเฉพำะงำนโครงกำรก่อสรำ้งรถไฟทำงคู่ ช่วงมำบกะเบำ-ชุมทำงถนนจิระท่ีมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้
สูง ในขณะเดียวกันบริษัทก็สำมำรถบริหำรต้นทุนในโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพส่งผลให้กำรบริหำรตน้ทุนที่ดีขึน้
เนื่องจำกมีเครื่องจกัรบำงรำยกำรท่ีตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยังใชง้ำนอยู่ในโครงกำร และจำกงำนเพิ่มเติมของโครงกำรที่
มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้สงู ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ของโครงกำรดีขึน้ 
 

ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 
 บริษัทมีก ำไร(ขำดทุน) สทุธิส ำหรบังวดบญัชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ำกับ 52.70 ลำ้นบำท ขำดทุน 65.21 
ลำ้นบำท และ130.66 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิรอ้ยละ 2.10 ขำดทนุสทุธิรอ้ยละ 3.45 และก ำไรสทุธิรร้อ้ยละ 5.52  
ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั สำเหตุที่ก ำไรสทุธิและอัตรำก ำไรสทุธิในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจำกอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ลดลง จำกผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรก่อสรำ้งในประเทศที่ลดลง เนื่องจำกงำนในประเทศที่มีมลูค่ำงำนสงูที่คำดว่ำจะ
เริ่มท ำงำนไดต้น้ในปี 2561 ล่ำชำ้กว่ำแผนท่ีก ำหนดเนื่องจำกกำรส่งมอบพืน้ท่ีเขำ้ท ำงำนของผูว้่ำจำ้ง รวมทัง้มีสดัส่วนตน้ทุน
ในกำรรบัเหมำก่อสรำ้งบำงโครงกำรที่เพิ่มขึน้ จำกโครงกำรต่ำงประเทศและโครงกำรในประเทศที่แลว้เสรจ็ในปี 2561 ส่งผล
ใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบริษัทลดลง ส ำหรบัปี 2562 บรษิัทมีก ำไรสทุธิ 130.66 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 195.88 
ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 300.36 โดยเป็นผลจำกโครงกำรของบริษัทที่ด  ำเนินงำนมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีเพิ่มมำกขึน้ทัง้จำก
งำนในต่ำงประเทศ และงำนในประเทศโครงกำรใหญ่ที่เริ่มรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2562 รวมทั้ง บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรที่
ลดลงจำกปีก่อนเป็นส ำคญั เป็นผลจำกค่ำใชจ้่ำยสนบัสนุนกำรผลิตของบริษัทซึ่งเป็นรำยกำรของค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง ลดลง 
อำทิ ค่ำใชจ้่ำยศูนยซ์่อมบ ำรุงส่วนกลำงของบริษัท เนื่องจำกกำรน ำเครื่องจกัรไปใชใ้นกำรด ำเนินงำนโครงกำรซึ่งเป็นตน้ทุน
ของแต่ละโครงกำร ส่งผลใหบ้รษิัทมีก ำไรสทุธิและอตัรำก ำไรสทุธิที่ดีขึน้ และงวด 6 เดือนแรกสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 
บริษัทมีก ำไรสทุธิเท่ำกับ 137.32 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิเท่ำกับรอ้ยละ 9.47 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 
เป็นผลจำกโครงกำรในตน้ปี 2563 ที่ยงัมีก ำไรขั้นตน้สูงในหลำยโครงกำรใหญ่ๆ ทัง้โครงกำรในต่ำงประเทศและโครงกำรใน
ประเทศ ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยบริหำรต่อรำยไดพ้บว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีสัดส่วนลดลงใน
ขณะเดียวกันบรษิัทก็สำมำรถบริหำรตน้ทุนในโครงกำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพส่งผลใหก้ำรบริหำรตน้ทุนที่ดีขึน้  เนื่องจำกมี
เครื่องจักรบำงรำยกำรที่ตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยังใชง้ำนอยู่ในโครงกำร  และกำรลดลงของสัดส่วนของเงินเดือน
ส ำนกังำนต่อรำยไดล้ดลง และสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินท่ีลดลงส่งผลใหบ้รษิัทมีอตัรำก ำไรสทุธิเพิ่มสงูขึน้ดงักล่ำว 
 

ฐำนะกำรเงนิ 
สินทรัพยร์วม 

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

โดยสินทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมี
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สินทรพัยห์มุนเวียนเท่ำกับ 1,009.46 ลำ้นบำท 1,374.80 ลำ้นบำท 2,065.02 ลำ้นบำท และ 2,259.92 ลำ้นบำท คิดเป็น
อตัรำส่วนต่อสินทรพัยร์วมเท่ำกับรอ้ยละ 40.07 รอ้ยละ 45.84 รอ้ยละ 68.85 และรอ้ยละ 58.33 ตำมล ำดบั และ ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563  มีรำยละเอียดที่ส  ำคญัในแต่ละรำยกำรหลกัๆดงันี ้เงิน
สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรคำ้ และลกูหนีอ้ื่น สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ-รำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ ตน้ทุนใน
กำรท ำใหเ้สร็จสิน้ตำมสญัญำที่ท ำกับลกูคำ้ สินคำ้คงเหลือและวสัดุรอโอนเขำ้งำน และสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น โดยหลกัเป็น
รำยกำรลกูหนีก้ำรคำ้ โดยณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีลกูหนีก้ำรคำ้เพิ่มขึน้จ ำนวน 48.70 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 8.85 เป็นผลจำกลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มขึน้ จำกค่ำงำนที่บริษัทก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ที่ยงัไม่ไดร้บัช ำระเงิน
จำกลกูคำ้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้ของโครงกำรกรมชลประทำนและกำรไฟฟ้ำนครหลวงเป็นส ำคญั 

บรษิัทมีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเท่ำกับ 1,509.91 ลำ้นบำท 1,624.33 ลำ้นบำท 1,665.52 ลำ้นบำท และ 1,614.16  
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 59.93 รอ้ยละ 54.16 รอ้ยละ 44.65 และรอ้ยละ 41.67 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ซึ่ง
มีรำยกำรสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ส  ำคญัแต่ละรำยกำรดงันี ้เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั  ลกูหนีเ้งินประกันผลงำน เงิน
ลงทนุในบริษัทย่อย อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น โดยหลกัเป็นรำยกำร
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีมูลค่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สทุธิลดลงจำกปี 2562 
จำกค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุกำรใชง้ำนของสินทรพัยถ์ำวร และ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีเครื่องจกัร อุปกรณ ์และ
ยำนพำหนะจ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรพัย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 371 ลำ้นบำท  
 

หนีส้ินรวม 
หนีสิ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีหนีสิ้นรวมเท่ำกับ

1,989.36 ลำ้นบำท 2,542.37 ลำ้นบำท 3,143.20 ลำ้นบำทและ 3,147.42 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 78.96 รอ้ย
ละ 84.77 รอ้ยละ 84.26 และรอ้ยละ 81.24 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตำมล ำดบั  

โดยหนีสิ้นหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมี
หนีสิ้นหมนุเวียนเท่ำกับ 1,584.11 ลำ้นบำท 2,102.23 ลำ้นบำท 2,954.43 ลำ้นบำทและ 2,972.96  ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 62.88 รอ้ยละ 70.09 รอ้ยละ 79.20 และรอ้ยละ 78.18 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตำมล ำดบั โดยมี
รำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่ส  ำคัญ ดังนี ้  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน เจำ้หนีก้ำรคำ้และ
เจำ้หนีอ้ื่น เงินรบัล่วงหนำ้จำกผูว้่ำจำ้ง ประมำณกำรหนีสิ้นระยะสัน้ ส ำรองเผ่ือผลขำดทุนของโครงกำรก่อสรำ้ง โดยหลกัเป็น
รำยกำรเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น โดยณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 
2563 บริษัทมีรำยกำรเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเท่ำกบั 975.45 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 
จ ำนวน 32.64 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 3.24 เป็นผลจำกกำรลดลงของตั๋วสญัญำใชเ้งินลดลง 49.71 ลำ้นบำท หรือลดลง
รอ้ยละ 6.08 และกำรลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีลดลง 13.91 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 16.05 เกิดจำกกำรที่บริษัทไดร้บั
เงินค่ำงำนจำกผูว้่ำจ้ำง จึงมีกำรใชเ้งินเบิกเกินบญัชีลดลง และบรษิัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเท่ำกบั 879.85 ลำ้นบำท 
หรือเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2562 เพิ่มขึน้จ ำนวน 135.45 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.20 เป็นผลมำจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้และ
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย ไดแ้ก่ เงินเดือนและค่ำตอบแทนพนกังำนคำ้งจ่ำย อำทิ เงินเดือน โบนสั และเบีย้ขยนัคำ้งจ่ำย เป็นส ำคญั 
จำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนกังำนและกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำเงินเดือนของปี 2563 ที่ผ่ำนมำ 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีหนีสิ้น
ไม่หมนุเวียนเท่ำกับ 405.26 ลำ้นบำท 440.13 ลำ้นบำท 188.77 ลำ้นบำทและ 189.47 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
16.09 รอ้ยละ 14.68 รอ้ยละ 5.06 และรอ้ยละ 4.81 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวมตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดในแต่
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ละรำยกำรที่ส  ำคญั ดงันี ้เจำ้หนีค้่ำเครื่องจกัร หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน โดย
หลกัเป็นรำยกำรหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บรษิัทมีหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินจำก
ส่วนที่ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี เท่ำกับ 112.97 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 2.42 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 2.09 เป็นกำร
ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระคืนตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินดงักล่ำว 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  และ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 เท่ำกับ 
530.01 ลำ้นบำท 456.76 ลำ้นบำท 587.34 ลำ้นบำทและ 726.66 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.04  รอ้ยละ 15.23  
รอ้ยละ 15.74 และรอ้ยละ 18.76 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ ทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 
2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บรษิัทมีทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้ เท่ำกบั 400.00 ลำ้นบำท  
เนื่องจำกเมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ไดม้ีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษิัทเพื่อเป็นกำรระดมทุนและเสนอขำยหุน้ของบริษัทใหก้ับประชำชนเป็นครัง้แรก จ ำนวน 150.00 ล้ำนบำท โดยกำรออก
หุน้สำมญัจ ำนวน 300.00 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ส่งผลใหปั้จจบุนับรษิัทมีทนุจดทะเบียน 550.00 ลำ้นบำท และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มขึน้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 เนื่องจำกบริษัทมีก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เท่ำกบั 276.29 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปี 2562 เพิ่มขึน้จ ำนวน 138.88  ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 101.07 เนื่องจำกผลประกอบกำรจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทที่เพิ่มขึน้จำกก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ที่มีก ำไรสุทธิเท่ำกับ 
137.32 ลำ้นบำท 
 

สภำพคล่อง 
              สภำพคล่อง 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 บรษิัทมีสินทรพัยห์มนุเวียนเท่ำกับ 
1,009.46 ลำ้นบำท 1,374.80 ล้ำนบำท 2,065.02 ลำ้นบำทและ 2,259.92 ลำ้นบำท ในขณะที่มีหนีสิ้นหมุนเวียนเท่ำกับ 
1,584.11 ลำ้นบำท 2,102.23 ลำ้นบำท 2,954.43 ลำ้นบำทและ 2,957.95 ลำ้นบำท บริษัทจึงมีอตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 
0.64 เท่ำ 0.65 เท่ำ 0.70 เท่ำ และ 0.76 เท่ำ ตำมล ำดับ สำเหตุที่สภำพคล่องดีขึน้เล็กน้อยในปี 2561 เนื่องจำกสินทรพัย์
หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ในสดัส่วนที่มำกกว่ำกำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมนุเวียน โดยสินทรพัยห์มนุเวียนและหนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 
ในปี 2562 บริษัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทดีขึน้เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจำกสินทรพัยห์มนุเวียนที่เพิ่มขึน้ในจำก
กำรเพิ่มขึน้ของลกูคำ้หนีก้ำรคำ้ และรำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระเพิ่มขึน้ ในขณะที่หนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้ในสดัส่วนท่ีนอ้ยกว่ำ  
ส ำหรบั ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องดีขึน้เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจำกสินทรพัยห์มนุเวียนที่
เพิ่มขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 9.44 เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระเป็นหลกั ซึ่งรำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระเกิด
จำกงำนที่บริษัทท ำแลว้เสร็จแต่ยังไม่ถึงก ำหนดวันที่สำมำรถวำงบิลเรียกเก็บเงินได ้และในกรณีที่ ปริมำณงำนท ำจริงมี
ปรมิำณงำนเกินกว่ำในบญัชีรำยกำรก่อสรำ้ง (Overrun) บรษิัทตอ้งปฏิบตัิงำนใหแ้ลว้เสรจ็สิน้ก่อนจึงจะเรียกเก็บเงินเพิ่มจำก
ผูว้่ำจำ้งได ้โดยผูว้่ำจำ้งจะจ่ำยใหใ้นงวดสุดทำ้ยของกำรจ่ำยเงินค่ำงำนตำมเงื่อนไขในสัญญำ ในขณะที่หนีสิ้นหมุนเวียน
เพิ่มขึน้ในสดัส่วนที่น้อยกว่ำ หรือเพิ่มขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.12 โดยหนีสิ้นหมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึน้จำก
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจำกบรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยประเภทเงินเดือนและค่ำตอบแทนพนกังำนคำ้ง
จ่ำย อำทิ เงินเดือน โบนสั และเบีย้ขยนัคำ้งจ่ำย เป็นส ำคญั ที่ยงัไม่ไดจ้่ำยใหก้บัพนกังำนเพิ่มขึน้ 
 

เนื่องจำกบริษัทไดเ้สนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนในช่วงเวลำใกลก้ับกำรเปิดเผยขอ้มลูงบกำรเงินส ำหรบั ไตรมำสที่ 3 
ของปี 2563สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ซึ่งบรษิัทและที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินภำยในก่อนกำรสอบ
ทำนของผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยเบือ้งตน้แลว้ขอรบัรองว่ำ บริษัทมิไดม้ีกำรขยำยขอบเขตในกำรประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจ
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อื่น และมิไดม้ีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันใด ๆ ที่มีนัยส ำคัญกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ นอกเหนือจำกที่เปิดเผยในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรพัย ์โดยผลประกอบกำรที่เกิดขึน้ในงวดไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 เป็นไปตำม
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติของบริษัท ซึ่งไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกำร
ตดัสินใจลงทนุของผูล้งทนุ ตลอดจนไม่มีขอ้มลูส ำคญัใด ๆ ซึ่งเกิดขึน้ในงวดไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 ท่ีนกัลงทุนควรรบัทรำบ
เพื่อประกอบกำรตดัสินใจในกำรลงทุนที่ยังมิไดเ้ปิดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์อนึ่ง ผู้
ลงทุนสำมำรถดูรำยละเอียดของงบกำรเงินส ำหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 ไดท้ี่เว็บไซต ์ http://rtco.co.th/ รวมถึง
กำรแจง้ข่ำวผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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