บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั พรี บิล ท์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น เฉพาะกิ จ การ และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สด
เฉพาะกิ จการส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วันเดี ย วกัน และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น รวมและเฉพาะกิ จ การ รวมถึ ง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้วรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่ มีนยั สาคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณา
ในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้

-2การรับรู้ รายได้ ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ างตามอัตราส่ วนงานที่ทาเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามสัญญาจานวน 3,736.06 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
และจานวน 3,755.40 ล้านบาท ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ซึ่ งเป็ นการรับรู ้รายได้ตามอัตราส่ วนงานที่ ทาเสร็ จ
สาหรับสัญญาก่อสร้างในแต่ละสัญญา การรับรู ้รายได้รับเหมาก่อสร้างตามสัญญาโดยวิธีอตั ราส่ วนงานที่ทาเสร็ จ
ต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญ โดยคานวณตามสัดส่ วนต้นทุนการก่อสร้างที่เกิ ดขึ้นแล้ว ณ วันที่ในรายงานทางการเงิ น
เปรี ยบเที ย บกับ ประมาณการต้น ทุ น การก่ อ สร้ า งจนงานเสร็ จ ซึ่ งมี ค วามเสี่ ย งในความคลาดเคลื่ อ นของ
ขั้นความสาเร็ จของงาน อันเนื่ องมาจากการรวบรวมต้นทุนการก่อสร้างที่ เกิดขึ้ นแล้วอย่างครบถ้วนถูกต้อง และ
การใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการปรับเปลี่ยนประมาณการต้นทุนก่อสร้างจนงานเสร็ จให้เหมาะสมเป็ นปั จจุบนั ทั้งใน
ส่ วนงานก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างเดิมและในส่ วนของการเปลี่ยนแปลงงานเพิ่มลด ซึ่ งผลของความคลาดเคลื่อน
มีผลกระทบทั้งรายได้ และกาไรจากการดาเนิ นงานในจานวนที่อาจเป็ นสาระสาคัญ จึงเห็นเป็ นเรื่ องสาคัญในการ
ตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับการรับรู ้รายได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามอัตราส่ วนงานที่ทาเสร็ จ โดย
 ประเมินระบบการควบคุมภายในที่สาคัญเกี่ยวกับความครบถ้วนของการบันทึกต้นทุนการก่อสร้าง และ
การประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจนงานเสร็ จ และทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สาคัญดังกล่าว
เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมมีประสิ ทธิ ผลจริ งตลอดทั้งปี
 สุ่ มรายการต้นทุ นการก่ อสร้ างเพื่ อตรวจสอบกับเอกสารหลักฐาน เกี่ ยวกับความถูกต้องของรายการ
จานวนเงิน และความเกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาก่อสร้าง
 เลือกสัญญาเพื่อเข้าสังเกตการณ์งานก่อสร้างในสถานที่ ก่อสร้าง โดยตรวจสอบปริ มาณงานที่ รายงาน
เปรี ยบเที ยบกับปริ มาณงานที่ ปรากฏอยู่ ซักถามวิศวกรผูค้ วบคุมงานเกี่ ยวกับสถานะโครงการ ความ
คืบหน้า และปัญหาการดาเนินงานก่อสร้าง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจกระทบต่อการประมาณการ
ต้นทุนก่อสร้างจนงานเสร็ จ
 เปรี ยบเทียบอัตราส่ วนงานที่ ทาเสร็ จตามบัญชี กบั รายงานผลงานการก่อสร้างที่ วิศวกรที่ ปรึ กษาได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว และพิจารณาความสมเหตุผลของผลแตกต่าง
 ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการต้นทุ นการก่อสร้างจนงานเสร็ จ โดยหารื อกับผูบ้ ริ หาร
เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ และสอบทานความสมเหตุผลของประมาณการต้นทุนดังกล่าว
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ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 13 และ 14 บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในกิ จการต่าง ๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
โดยมีท้ งั บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า และตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กล่าวถึงเกณฑ์ในการจัดทางบ
การเงินรวมและการแสดงรายการเงินลงทุนในงบการเงินรวม ทั้งนี้การลงทุนมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่สัดส่ วน
การลงทุนลักษณะโครงสร้างการร่ วมทุนและสัญญาร่ วมทุนซึ่ งระบุสิทธิ และหน้าที่ของผูร้ ่ วมทุน ผูบ้ ริ หารต้องใช้
ดุ ลยพิ นิจอย่างสาคัญในการพิ จารณาข้อมู ลว่าผลของการร่ วมทุ นและสัญญาร่ วมทุ น จะก่ อให้เ กิ ด อานาจการ
ควบคุมหรื อการควบคุมร่ วมกัน หรื อการมีอิทธิ พลเพื่อจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ซึ่ งผล
ของการจัด ประเภทเงิ นลงทุ นมี ผ ลกระทบที่ สาคัญต่ อการจัดทางบการเงิ นรวมตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับการจัดประเภทเงินลงทุน โดย
 ตรวจสอบเนื้อหาสาระของการลงทุน ได้แก่ สัดส่ วนการลงทุน โครงสร้างการร่ วมลงทุน สัญญาร่ วมทุน
และข้อตกลงอื่น เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่และส่ วนได้เสี ยของกิจการที่ลงทุน
 พิจารณาดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร โดยให้ความสาคัญกับการมีอานาจควบคุมที่ อาจมีอยู่นอกเหนื อจาก
สัด ส่ ว นการลงทุ นและเอกสารสัญ ญา เช่ น การควบคุ มทางอ้อม การควบคุ มผ่า นกิ จกรรมหลักซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนผันแปร
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้า
คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฎว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แล เพื่อให้มีการดาเนิ นการแก้ไข
ข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอย่างเหมาะสม
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ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดย
ถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้า มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อมู ลที่ ข ัด ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ ที่ มีอยู่ได้เ สมอไป ข้อมู ลที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

-5 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ ย วกับความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์การบัญ ชี ส าหรั บเกณฑ์การด าเนิ นงานต่ อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ หารและ จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับ
เหตุ การณ์หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นยั สาคัญต่ อความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพี ยงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบ
ที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลในเรื่ องต่างๆที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนยั สาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุ ผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า กระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความอิสระ

-6จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่ างๆ ที่ มีนัยสาคัญมากที่ สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินมัดจา
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

2562

6
7
8
9
10
11
12
10

547,249,632.82
322,872,985.17
949,151,919.29
209,543,491.00
137,954,112.17
1,778,630,952.79
119,811,297.62
480,264,563.81
10,284,719.81
4,555,763,674.48

440,668,261.42
308,070,278.23
538,512,251.66
154,350,220.00
323,366,321.78
1,419,528,666.30
113,952,973.38
512,931,296.82
23,783,144.07
3,835,163,413.66

473,038,916.17
316,593,449.86
838,962,997.53
1,063,000,000.00
147,928,986.83
0.00
60,617,158.34
469,003,384.78
8,858,623.81
3,378,003,517.32

99,017,022.74
207,620,198.83
435,545,253.41
993,000,000.00
324,593,778.41
0.00
52,438,501.42
509,587,397.69
23,783,144.07
2,645,585,296.57

13
14
15
16
17

0.00
507,320,697.33
145,307,700.00
81,407,699.31
324,323,983.85
110,411,513.27
161,758,960.00
6,323,803.40
47,455,612.68
7,488,855.00
1,391,798,824.84
5,947,562,499.32

0.00
411,661,487.17
99,307,700.00
64,407,698.62
320,800,779.34
33,434,755.74
166,849,120.00
7,110,091.95
82,664,353.05
8,228,695.00
1,194,464,680.87
5,029,628,094.53

786,554,633.75
0.00
98,407,700.00
81,407,699.31
50,481,308.76
110,372,780.70
161,758,960.00
2,354,886.69
29,978,764.30
7,047,855.00
1,328,364,588.51
4,706,368,105.83

786,554,633.75
0.00
98,407,700.00
64,407,698.62
50,016,168.95
33,368,252.42
166,849,120.00
2,749,502.36
76,840,188.66
7,988,695.00
1,287,181,959.76
3,932,767,256.33

18
19
20

2561

( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ ………......... เมื่อวันที่ ………………….......
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

22

600,000,000.00

747,827,500.00

0.00

0.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

23

782,188,052.18

785,554,547.13

723,097,722.20

706,464,555.90

234,289,201.09

217,154,033.07

231,210,296.98

215,855,471.55

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

10

759,101,555.43

710,595,340.98

759,101,555.43

710,595,340.98

เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

10

302,896,296.48

91,628,526.35

302,896,296.48

91,628,526.35

24

2,010,637.00

1,556,824.00

1,181,911.00

1,321,730.00

50,736,235.77

26,972,991.79

50,736,235.77

26,972,991.79

7,562,758.10

6,061,305.62

0.00

0.00

2,738,784,736.05

2,587,351,068.94

2,068,224,017.86

1,752,838,616.57

25

919,685,000.00

138,407,500.00

500,000,000.00

0.00

24

84,244,670.00

40,230,548.09

60,022,509.00

30,345,732.00

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

1,003,929,670.00

178,638,048.09

560,022,509.00

30,345,732.00

รวมหนีส้ ิน

3,742,714,406.05

2,765,989,117.03

2,628,246,526.86

1,783,184,348.57

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีขายตั้งพัก
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 308,676,462 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

97,844,800.00

97,844,800.00

97,844,800.00

97,844,800.00

186,541,112.75

186,541,112.75

186,541,112.75

186,541,112.75

36,867,646.20

36,867,646.20

36,867,646.20

36,867,646.20

1,574,917,674.11

1,633,708,628.69

1,448,191,558.02

1,519,652,886.81

2,204,847,695.06

2,263,638,649.64

2,078,121,578.97

2,149,582,907.76

398.21

327.86

0.00

0.00

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,204,848,093.27

2,263,638,977.50

2,078,121,578.97

2,149,582,907.76

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

5,947,562,499.32

5,029,628,094.53

4,706,368,105.83

3,932,767,256.33

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 308,676,462 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ - จากการ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

26

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

รายได้
รายได้จากการก่อสร้าง

3,736,056,743.25

3,427,069,671.98

3,755,397,248.28

3,428,297,128.61

รายได้จากการขายสิ นค้า

559,371,028.75

469,072,877.39

0.00

0.00

4,295,427,772.00

3,896,142,549.37

3,755,397,248.28

3,428,297,128.61

(3,282,948,789.62)

(2,827,241,385.37)

(3,302,281,634.85)

(2,828,461,668.65)

ต้นทุนขายสิ นค้า

(437,413,018.78)

(366,242,245.84)

0.00

0.00

รวมต้นทุน

(3,720,361,808.40)

(3,193,483,631.21)

(3,302,281,634.85)

(2,828,461,668.65)

575,065,963.60

702,658,918.16

453,115,613.43

599,835,459.96

35,414,264.14

23,657,236.94

66,019,039.01

32,663,083.81

610,480,227.74

726,316,155.10

519,134,652.44

632,498,543.77

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(30,764,333.92)

(9,098,126.66)

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(261,928,846.92)

(225,937,341.73)

(187,725,328.93)

(159,370,861.85)

(350,574.73)

1,305,537.39

0.00

0.00

ต้นทุนทางการเงิน

(18,340,787.71)

(65,970.45)

(18,325,664.31)

(65,967.36)

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

37,525,066.01

(11,657,393.28)

0.00

0.00

336,620,750.47

480,862,860.37

313,083,659.20

473,061,714.56

(64,825,961.17)

(96,656,666.10)

(62,168,448.39)

(90,727,679.41)

271,794,789.30

384,206,194.27

250,915,210.81

382,334,035.15

รวมรายได้
ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนขาย
ต้นทุนการก่อสร้าง

กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น

28

กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย

หนี้สงสัยจะสูญ

กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

34

กาไรสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผล
ประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

24

(27,386,506.91)

0.00

(17,125,097.00)

0.00

5,477,301.38

0.00

3,425,019.40

0.00

(21,909,205.53)
249,885,583.77

0.00
384,206,194.27

(13,700,077.60)
237,215,133.21

0.00
382,334,035.15

ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

271,794,696.57

384,420,596.67

250,915,210.81

382,334,035.15

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

92.73
271,794,789.30

(214,402.40)
384,206,194.27

0.00
250,915,210.81

0.00
382,334,035.15

ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

249,885,507.42

384,420,596.67

237,215,133.21

382,334,035.15

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

76.35
249,885,583.77

(214,402.40)
384,206,194.27

0.00
237,215,133.21

0.00
382,334,035.15

0.881

1.245

0.813

1.239

308,676,462

308,676,462

308,676,462

308,676,462

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็ จรวม

กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่ วนเกินมูลค่า

และชาระแล้ว

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ - จากการ

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ยังไม่ได้จดั สรร

บริ ษทั ใหญ่

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี

รวม

อานาจควบคุม

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 2561

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

1,496,229,201.62

2,126,159,222.57

1,965,247.90

2,128,124,470.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(1,750,517.64)

(1,750,517.64)

0.00

0.00

0.00

0.00

(246,941,169.60)

(246,941,169.60)

0.00

(246,941,169.60)

0.00

0.00

0.00

0.00

384,420,596.67

384,420,596.67

(214,402.40)

384,206,194.27

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

1,633,708,628.69

2,263,638,649.64

327.86

2,263,638,977.50

0.00

0.00

0.00

0.00

(308,676,462.00)

(308,676,462.00)

(6.00)

(308,676,468.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

249,885,507.42

249,885,507.42

76.35

249,885,583.77

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

1,574,917,674.11

2,204,847,695.06

398.21

2,204,848,093.27

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
ซื้อสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย

27

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
เงินปั นผลจ่าย

27

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่วนเกินมูลค่า

ส่วนเกินมูลค่า

และชาระแล้ว

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ - จากการ

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

รวมส่วนของ

ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุน้

ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 2561

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

1,384,260,021.26

2,014,190,042.21

0.00

0.00

0.00

0.00

(246,941,169.60)

(246,941,169.60)

0.00

0.00

0.00

0.00

382,334,035.15

382,334,035.15

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

1,519,652,886.81

2,149,582,907.76

0.00

0.00

0.00

0.00

(308,676,462.00)

(308,676,462.00)

0.00
308,676,462.00

0.00
97,844,800.00

0.00
186,541,112.75

0.00
36,867,646.20

237,215,133.21
1,448,191,558.02

237,215,133.21
2,078,121,578.97

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
เงินปันผลจ่าย

27

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
เงินปันผลจ่าย

27

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

336,620,750.47

480,862,860.37

313,083,659.20

473,061,714.56

ส่วนแบ่ง (กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

(37,525,066.01)

11,657,393.28

0.00

0.00

ค่าเสื่อมราคา

39,448,125.71

31,641,184.52

13,801,396.00

14,727,251.02

1,459,272.31

1,602,326.86

825,610.67

1,124,960.17

หนี้สงสัยจะสูญ

350,574.73

(1,305,537.39)

0.00

0.00

ค่าเผือ่ วัสดุสิ้นเปลือง

450,000.00

0.00

0.00

0.00

สิ นค้าล้าสมัย

1,279,708.32

0.00

0.00

0.00

รายได้จากการริ บเงินประกันผลงาน

(1,169,701.05)

(1,680,152.43)

(1,169,701.05)

(1,680,152.43)

(กาไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์

(8,385,581.38)

(4,637,417.81)

(7,556,125.47)

(3,327,602.56)

489,302.72

1,289,185.68

500,840.95

1,620,447.61

45,292.24

0.00

0.00

0.00

23,203,221.00

6,707,087.59

14,575,004.00

4,588,101.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

ต้นทุนทางการเงิน

18,340,787.71

65,970.45

18,325,664.31

65,967.36

ดอกเบี้ยรับ

(17,521,428.04)

(11,812,478.73)

(32,696,694.84)

(25,419,573.73)

0.00

0.00

(19,399,994.00)

0.00

357,885,258.73

514,390,422.39

300,289,659.77

464,761,113.00

รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นตัดจ่าย

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

เงินปันผลรับ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราว

(6,417,125.56)

1,265,602,739.91

(101,417,125.56)

1,364,743,004.06

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(401,564,716.10)

(26,601,300.33)

(379,339,696.25)

(45,937,089.66)

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ

185,412,209.61

(160,536,740.29)

176,664,791.58

(161,764,196.92)

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

(211,525,645.77)

(1,221,803,666.30)

0.00

0.00

สินค้าคงเหลือ

(7,588,032.56)

(12,948,770.22)

(8,178,656.92)

8,977,095.45

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

32,666,733.01

13,987,714.06

40,584,012.91

13,346,133.48

เงินมัดจา

13,498,424.26

(8,890,618.79)

14,924,520.26

(8,890,618.79)

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

603,840.12

0.00

542,061.25

0.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

739,840.00

(1,361,663.55)

940,840.00

(1,217,363.55)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(2,940,097.00)

(217,973,152.34)

16,376,557.48

(271,532,620.51)

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

18,304,869.07

8,483,415.16

16,524,526.48

8,501,104.64

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

48,506,214.45

370,628,070.95

48,506,214.45

370,628,070.95

211,267,770.13

(485,960,031.95)

211,267,770.13

(485,960,031.95)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(6,121,793.00)

(3,716,123.50)

(2,163,143.00)

0.00

ภาษีขายตั้งพัก

23,763,243.98

3,661,899.85

23,763,243.98

3,661,899.85

256,490,993.37

36,962,195.05

359,285,576.56

1,259,316,500.05

เงินสดจ่าย-ค่าดอกเบี้ยจ่าย

(55,008,497.22)

(4,807,665.05)

(18,325,664.31)

(65,967.36)

เงินสดรับ -ค่าดอกเบี้ยรับ

9,461,757.63

14,074,652.73

8,624,657.52

19,126,970.34

18,562,146.09

0.00

18,562,146.09

0.00

(118,781,210.68)

(103,383,647.13)

(107,990,740.25)

(98,877,002.74)

110,725,189.19

(57,154,464.40)

260,155,975.61

1,179,500,500.29

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
หนี้สินดาเนินงาน เพิม่ ขึ้น (ลดลง)

เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาเนินงาน

ภาษีเงินได้รับคืน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(58,193,271.00)

(40,000,000.00)

(70,000,000.00)

(1,093,000,000.00)

3,000,000.00

0.00

0.00

219,772,500.00

0.00

(1,750,517.64)

0.00

0.00

เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า

(59,500,000.00)

(328,600,000.00)

0.00

0.00

เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว

(46,000,000.00)

(98,207,700.00)

0.00

(98,407,700.00)

เงินสดจ่ายจากการให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(17,000,000.69)

(64,407,698.62)

(17,000,000.69)

(64,407,698.62)

เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ออาคารและอุปกรณ์

(46,751,858.52)

(52,550,190.79)

(16,906,261.31)

(15,053,661.10)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์

2,455,896.42

1,081,267.59

2,389,482.82

613,390.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน

5,090,160.00

(3,225,745.00)

5,090,160.00

(3,225,745.00)

เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

(718,276.00)

(2,913,780.65)

(430,995.00)

(977,470.54)

เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

0.00

131.54

0.00

131.54

เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล

0.00

0.00

19,399,994.00

0.00

(217,617,349.79)

(590,574,233.57)

(77,457,620.18)

(1,054,686,253.72)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

0.00

747,827,500.00

0.00

0.00

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

522,150,000.00

138,407,500.00

500,000,000.00

0.00

เงินปันผลจ่าย

(308,676,468.00)

(246,941,169.60)

(308,676,462.00)

(246,941,169.60)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

213,473,532.00

639,293,830.40

191,323,538.00

(246,941,169.60)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิ

106,581,371.40

(8,434,867.57)

374,021,893.43

(122,126,923.03)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

440,668,261.42

449,103,128.99

99,017,022.74

221,143,945.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

547,249,632.82

440,668,261.42

473,038,916.17

99,017,022.74

เงินสดรับชาระคืนจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั จากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538
และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สานักงานใหญ่ต้งั อยูเ่ ลขที่ 503 ชั้นที่ 1 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที11
่ ตุลาคม 2559 เรื่ อง กาหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และตามกฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
2.2 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการ
ในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการ
ไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-22. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคา ของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือ เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมี
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ในการบันทึก และวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูโ่ ดยประมาณ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่
ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้ จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุ ง หรื อ
จัดให้มีข้ ึน เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บาย
ให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-32. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี

เรื่ อง

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาก่อสร้ าง

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาสาหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น สัญญาที่อยูใ่ น
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ5 ขั้นตอน สาหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นจาก
สัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกลุ่มบริ ษทั จะรับรู้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับ
จากการแลกเปลี่ยนสิ นค้า หรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้ดุลยพินิจ และพิจารณา
ข้อเท็จจริ ง และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริ ษทั
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรังปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที1่ มกราคม
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เน้นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ดังต่อไปนี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ ซึ่ งสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-42. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

ฉบับที่ 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19

การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงินลักษณะของกระแส
เงินสด ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือ
ทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง
รวมถึงการแสดงรายการ และการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มี

ผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับที่มีผลบังคับใช้
อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั คาดว่าการนามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน กลุ่มบริ ษทั
ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าว
เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ทั้งนี้ หากเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนใดผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
- การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์
ทางการเงินโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้า
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินหากนามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิ

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-52. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ได้กาหนดหลักการสาหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า
การนาเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า ซึ่ งกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู้ สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่
มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อ
สัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่17
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

เรื่ อง
สัญญาเช่า
เรื่ อง

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)

สัญญาเช่าดาเนิ นงาน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)

การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.5 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์ และ
หนี้ สินทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่า ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรม ระดับ3 และรายงาน
โดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่า มีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญอย่างสม่าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้าหรื อการตั้งราคา กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมิน
หลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปั ญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด เท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-62. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินและนาเสนองบการเงิน (ต่อ)
● ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
● ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
หรื อหนี้ สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ1
● ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั

รับรู้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
● หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.7 และข้อ 7

เงินลงทุนชัว่ คราว

● หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 36

เครื่ องมือทางการเงิน

3. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
3.1 ในการจัดทางบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด(มหาชน) มีอานาจควบคุมใน
บริ ษทั เหล่านั้น หลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่เป็ นสาระสาคัญแล้ว โดยบริ ษทั ฯ ได้นาบริ ษทั ย่อย
เข้ามาจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่มีอานาจควบคุม
3.2 งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานรวมของ บริ ษทั พรี บิลท์
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย เท่านั้น การใช้ขอ้ มูลตามงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีขอ้ จากัดด้านลักษณะ
ธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริ ษทั ต่าง ๆ ที่นางบการเงินมาประกอบเป็ นงบการเงินรวม
3.3 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด(มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่และงบการเงินบริ ษทั ย่อย
ซึ่งบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) เข้าถือหุ ้นหรื อมีอานาจควบคุมอย่างเป็ นสาระสาคัญในบริ ษทั ย่อยดังนี้
อัตราร้อยละของการถือหุ ้น
ชื่อบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

แมททีเรี ยล จากัด
- บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิต / ขายพื้น

หรื อส่วนได้เสี ย
2562

2561

99.99

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

คอนกรี ตอัดแรง
บริ ษทั ย่อย

ลงทุนใน
บริ ษทั อื่น

- บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด

บริ ษทั ย่อยของ

พัฒนาอสังหา-

บจก. พรี บิลท์ โฮลดิ้ง

ริ มทรัพย์

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-73. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม (ต่อ)
บริ ษทั ย่อย เป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ฯ เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผล
ตอบแทนผันแปร จากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนั้น ทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อจานวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั ฯ งบการเงินของบริ ษทั ย่อย ได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุม
จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุ ดลง
การสูญเสี ยความควบคุม
เมื่อบริ ษทั ฯ สูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก รวมถึงส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม และส่วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการสูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูไ่ ด้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
4. สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ
4.1 การรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 บริ ษทั ฯ รับรู้ รายได้ตามสัญญาที่ทากับลูกค้า เมื่อบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น ตามช่วงเวลาของ
สัญญา โดยรายได้จากการรับเหมาก่อสร้ างรับรู้เป็ นรายได้ ตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จ โดยอัตราส่ วนของงาน
ที่ทาเสร็ จประมาณโดยวิศวกร ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากการสารวจทางกายภาพเปรี ยบเทียบกับต้นทุนการก่อสร้ าง
ที่เกิดขึ้นจริ งของงานที่ทาเสร็ จ จนถึงวันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินเทียบกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้ างทั้งสิ้ น
ทั้งนี้เมื่อผลงานการก่อสร้างตามสัญญาของบริ ษทั ฯ สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่ อถือ กรณี ที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่า ต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา กิจการจะรับรู ้ ประมาณการขาดทุน
ดังกล่าว เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายได้ที่รับรู ้ แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญา
แสดงไว้เป็ น "รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ" ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.1.2 ต้นทุนการก่อสร้ าง ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้ าง รับรู ้ ตามเกณฑ์คงค้าง
4.1.3 บริ ษทั ย่อย รับรู ้รายได้จากการขายเมื่อได้โอนอานาจควบคุมของสิ นค้าให้ผซู้ ้ือแล้ว
4.1.4 รายได้จากการขายสิ นค้า (อาคารชุดและบ้านพร้ อมที่ดิน) รับรู ้เป็ นรายได้ตามสัญญาที่ทากับลูกค้าเมื่อบริ ษทั ย่อย
ปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้น โดยรับรู้ เป็ นรายได้เมื่อได้โอนอานาจควบคุมของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้
จากการขายแสดงมูลค่าตามสัญญา หลังหักส่วนลดและค่าส่ งเสริ มการขายต่างๆ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่ องมาจาก
รายการนั้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.1.5 บริ ษทั ย่อยคานวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้ อมที่ดินและอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พ้ืนที่ และเกณฑ์ราคาขาย
4.1.6 กลุ่มบริ ษทั รับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-84. สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ(ต่อ)
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่
ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กาหนด และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่ งมีความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อย
4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กลุ่มบริ ษทั แสดงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ด้วยยอดสุ ทธิจากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ และบันทึกค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณการจากจานวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ จานวนค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะทางการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี้ คงค้าง ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
4.4 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้ าง
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง แสดงด้วยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
แล้วแต่อย่างใดจะต่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้ าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ
และดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเป็ นต้นทุน เมื่องานก่อสร้ างแล้วเสร็ จหรื อโครงการ
หยุดพัฒนา
4.5 การบันทึกต้นทุนจากการกูย้ ืมเป็ นต้นทุนของทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อย บันทึกต้นทุนทางการเงินที่เกิดจากการกูย้ ืม เพื่อใช้ในระหว่างการพัฒนาก่อสร้ างเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุน
โครงการที่เกี่ยวข้อง และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการได้แล้วเสร็ จ พร้ อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรื อพร้ อมที่จะขายหรื อ
หยุดชะงักลง จนกว่าจะมีการดาเนินการพัฒนา/ก่อสร้างต่อไป
4.6 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนคานวณโดยวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน
4.7 เงินลงทุน
4.7.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนรวมที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงตามมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์

เป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุน

ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายหลักทรัพย์เพียงบางส่วน ราคาตามบัญชี ต่อหน่วยที่ใช้ในการคานวณกาไรหรื อ
ขาดทุนของเงินลงทุนชนิดเดียวกัน คานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.7.2 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า และหลักทรัพย์เผื่อขาย จะใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุน(NAV) ที่ประกาศ
ณ วันที่รายงาน

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-94. สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ(ต่อ)
4.7.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงไว้โดยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
4.7.4 เงินลงทุนในการร่ วมค้า ในกิจการที่มีอานาจควบคุมร่ วมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีส่วนได้เสี ยโดยรวม
ส่วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน นับจากวันที่มีอานาจร่ วมกัน
จนถึงวันที่อานาจควบคุมร่ วมสิ้นสุดลง ในกรณี ที่ส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้
มีจานวนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน มูลค่าเงินลงทุนจะถูกลดลงจนเป็ นศูนย์ และหยุดรับรู ้
ส่วนแบ่งขาดทุน
4.7.5 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป และ
แสดงด้วยราคาทุน ปรับยอดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน(ถ้ามี)
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด" ในการจัดทางบการเงิน
รวมแสดงตามมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้เพื่อการซื้ อเงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั คานวณค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์ทุกประเภท โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั นี้
จานวนปี
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

20

ส่วนปรับปรุ งอาคาร

5 - 20

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

5

เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสานักงาน

3-5

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

5

ห้องตัวอย่าง

5

ยานพาหนะ

5

อาคารชัว่ คราวและสิ นทรัพย์ประจาอื่น ๆ

5

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 10 4. สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ (ต่อ)
ในการจัดทางบการเงินรวม สิ นทรัพย์ประจาที่มีการประเมินราคายุติธรรมเพิ่มของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด" เพื่อใช้ในการซื้ อเงินลงทุน ได้คานวณค่าเสื่ อมราคาใหม่ สาหรับอาคารและอุปกรณ์
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลือ โดยประมาณของสิ นทรัพย์ นับจากวันที่บริ ษทั ฯ ซื้ อเงินลงทุนมาดังนี้
จานวนปี
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

12 - 44

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

2 - 14

กลุ่มบริ ษทั รวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสาหรับการรื้ อ การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และคิดค่าเสื่ อมราคา สาหรับ
ส่ วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มี
นัยสาคัญ เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น และทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิด
ค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
4.9 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
ต่างๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากมีราคา
ต่ากว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า

ซึ่งจะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็ จ และกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป
หรื อยังมีอยูแ่ ต่จะเป็ นไปตามทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รายได้อื่น"
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใด
จะสู งกว่าและจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
4.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ซึ่งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริ ษทั ตัดจ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์3-10 ปี
4.11 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 11 4. สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ (ต่อ)
4.11.1 ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปี นั้น และ
คานวณภาษีเงินได้ตามที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
4.11.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราว ระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับ
ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ใน
จานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปค่อนข้างแน่ว่า

กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอ

ต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้งั หมด หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ ้น หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
4.12 กองทุนสารองเลี้ยงชี พและค่าใช้จ่ายพนักงาน
4.12.1 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ
4.12.2 กองทุนสารองเลี้ยงชี พ
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาหนดการจ่าย
สมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และได้รับการบริ หาร
โดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจาก
กลุ่มบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เกิดรายการนั้น
4.12.3 ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ได้บนั ทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งคานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ภายใต้สมมติฐานที่กลุ่มบริ ษทั กาหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสม

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 12 4. สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ (ต่อ)
ผลกาไรหรื อขาดทุน จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน จะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.13 กาไรต่อหุ ้น
กาไรต่อหุ ้น ที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคานวณโดยการหารยอดกาไรสุ ทธิ
สาหรับรอบระยะเวลารายงาน ด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.14 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการ และตั้งข้อ

สมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจานวนเงินที่ประมาณไว้
4.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่

ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตาม

กฎหมายหรื อจากการอนุมาน อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าว คาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน และจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่ อถือ
หากกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชาระไปตามประมาณการหนี้ สินทั้งหมด หรื อบางส่ วนอย่างแน่นอน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจานวนประมาณการหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง
5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด

บริ ษทั ย่อย

2. บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั ย่อย

3. บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

4. บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด

บริ ษทั ร่ วมค้าของบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

5. บริ ษทั ชินวะ เอส39 จากัด

บริ ษทั ร่ วมค้าของบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

6. บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด

เป็ นผูถ้ ือหุ้นร่ วมกันในบริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด
โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น ร้ อยละ 50

7. บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์ สะพานควาย
วัน จากัด

ถือหุ ้นโดยบริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน) ร้ อยละ 13.60 และมี
กรรมการร่ วมกัน

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 13 5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการกาหนดราคาดังนี้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายการกาหนดราคา

ลักษณะรายการค้า
ซื้ อ-ขายสิ นค้า

ราคาตลาด

บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2 - 4 ต่อปี

บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด

รายได้จากการก่อสร้ าง

ราคาตามสัญญาซึ่ งเป็ นไปตามราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2 - 4 ต่อปี

บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่
แมททีเรี ยล จากัด

ราคาตามสัญญาซึ่ งเป็ นไปตามราคาตลาด

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด รายได้จากการก่อสร้ าง
ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.275 ต่อปี

บริ ษทั ชินวะ เอส39 จากัด

รายได้อื่น

ราคาตามที่ตกลงกัน

บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) (ณ วันที่
ในงบการเงินร้ อยละ 6.025 ต่อปี )

บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์

อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 6.00 ต่อปี

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืม

สะพานควาย วัน จากัด
รายการบัญชี ที่เป็ นสาระสาคัญระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด

9,790,125.38

23,543,918.95

9,790,125.38

23,543,918.95

บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด

109,543,491.00

54,350,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

963,000,000.00

893,000,000.00

209,543,491.00

154,350,200.00

1,063,000,000.00

993,000,000.00

81,407,699.31

64,407,698.62

81,407,699.31

64,407,698.62

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น

บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด
รวม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน จากัด

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 14 5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด

1,006,917.81

0.00

1,006,917.81

0.00

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด

4,788,678.38

1,012,303.17

0.00

0.00

0.00

0.00

27,820,109.56

9,400,109.59

4,867,653.10

201,163.77

4,867,653.10

201,163.77

10,663,249.29

1,213,466.94

33,694,680.47

9,601,273.36

บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด

0.00

0.00

9,974,874.66

1,227,453.63

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด

0.00

23,238,331.80

0.00

23,238,331.80

0.00

23,238,331.80

9,974,874.66

24,465,785.43

บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด

0.00

0.00

2,549.06

7,675.48

บริ ษทั ชินวะ เอส 39 จากัด

14,980.00

0.00

14,980.00

0.00

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด

34,105.91

0.00

34,105.91

0.00

49,085.91

0.00

51,634.97

7,675.48

0.00

0.00

565,927.65

0.00

17,196,261.68

1,807,098.72

17,196,261.68

1,807,098.72

17,196,261.68

1,807,098.72

17,762,189.33

1,807,098.72

0.00

0.00

3,523,673.28

2,175,245.84

0.00

0.00

10,403,917.25

9,210,001.95

บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน จากัด
รวม
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ

รวม
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

รวม
เงินประกันผลงานค้างรับ
บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด
รวม
เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จากัด
ต้นทุนค่าก่อสร้ างที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จากัด

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 15 5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด

0.00

14,231,075.46

0.00

14,231,075.46

0.00

0.00

126,118.27

49,534.56

เงินประกันผลงานค้างจ่าย
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จากัด

รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม 2562

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด
รวม

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00

54,350,220.00

58,193,271.00

(3,000,000.00)

109,543,491.00

154,350,220.00

58,193,271.00

(3,000,000.00)

209,543,491.00

64,407,698.62

17,000,000.69

0.00

81,407,699.31

0.00

6,025,000.01

(5,018,082.20)

1,006,917.81

1,012,303.17

3,776,375.21

0.00

4,788,678.38

201,163.77

4,666,489.33

0.00

4,867,653.10

1,213,466.94

14,467,864.55

(5,018,082.20)

10,663,249.29

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน จากัด
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน จากัด
รวม

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 16 5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
(หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม 2562

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00

บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

893,000,000.00

70,000,000.00

0.00

963,000,000.00

993,000,000.00

70,000,000.00

0.00

1,063,000,000.00

64,407,698.62

17,000,000.69

0.00

81,407,699.31

0.00

6,025,000.01

(5,018,082.20)

1,006,917.81

9,400,109.59

18,419,999.97

0.00

27,820,109.56

201,163.77

4,666,489.33

0.00

4,867,653.10

9,601,273.36

29,111,489.31

(5,018,082.20)

33,694,680.47

รวม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน จากัด
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน จากัด
รวม

รายได้และรายจ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีสาระสาคัญ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที31
่ ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

รายได้จากการก่อสร้าง
บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด
รวม

0.00

0.00

19,340,505.03

1,227,456.63

270,517,827.46

0.00

270,517,827.46

82,542,056.07

270,517,827.46

0.00

289,858,332.49

83,769,512.70

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 17 5. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด

0.00

0.00

18,419,999.97

15,494,136.98

บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด

0.00

0.00

0.00

35,753.01

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด

3,776,375.21

813,752.71

0.00

0.00

บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด

6,025,000.01

6,025,000.01

6,025,000.01

6,025,000.01

4,666,489.33

201,163.77

4,666,489.33

201,163.77

14,467,864.55

7,039,916.49

29,111,489.31

21,756,053.77

0.00

0.00

19,399,994.00

0.00

0.00

0.00

7,659.80

7,173.35

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด

31,874.68

0.00

31,874.68

0.00

บริ ษทั ชินวะ เอส 39 จากัด

67,500.00

0.00

67,500.00

0.00

99,374.68

0.00

107,034.48

7,173.35

0.00

0.00

56,856,496.54

35,091,784.72

บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน จากัด
รวม
เงินปั นผลรับ
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จากัด
รายได้อื่น
บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด

รวม
ซื้ อสิ นค้า
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
จากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด มีวงเงินเบิกเกินบัญชี จากธนาคาร3 แห่ ง
และ 2 แห่ ง วงเงินรวม 50 ล้านบาท และ 40 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งค้ าประกันโดยเงินฝากประจาของบริ ษทั ฯ(หมายเหตุ 18)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้าประกันการซื้ อสิ นค้าให้กบั บริ ษทั พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด จานวนเงิน 45.75 ล้านบาท และ 48.30 ล้านบาท (วงเงินรวม 150 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท
ตามลาดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
วงเงินรวม 2,719.08 ล้านบาท และ 2,021.49 ล้านบาท ตามลาดับ
(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 18 6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

225,000.00

205,000.00

0.00

0.00

เช็คถึงกาหนดชาระ

33,712,169.39

33,038,337.72

33,712,169.39

33,038,337.72

เงินฝากกระแสรายวัน

22,470,939.80

3,946,837.57

21,045,396.92

3,807,609.60

เงินฝากออมทรัพย์

477,297,028.52

392,379,756.11

404,736,854.75

51,072,745.40

เงินฝากประจา 3 เดือน
รวม

13,544,495.11
547,249,632.82

11,098,330.02
440,668,261.42

13,544,495.11
473,038,916.17

11,098,330.02
99,017,022.74

เงินสด

2562

2561

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และเงินฝากประจา3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 0.80 ถึง 1.00 ต่อปี
7. เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562
เงินฝากประจา 4 - 12 เดือน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

8,905,354.74

7,488,229.18

8,905,354.74

7,488,229.18

313,967,630.43
322,872,985.17

300,582,049.05
308,070,278.23

307,688,095.12
316,593,449.86

200,131,969.65
207,620,198.83

เงินฝากประจา ระยะเวลา 4 - 12 เดือน มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 ถึง 1.85 ต่อปี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

2561

ราคาทุน/

ราคาทุน/

ทุนตัดจาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

ทุนตัดจาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้

308,619,643.64

313,967,630.43

300,000,000.00

300,582,049.05

บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวม

5,347,986.79
313,967,630.43

0.00
313,967,630.43

582,049.05
300,582,049.05

0.00
300,582,049.05

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 19 7. เงินลงทุนชัว่ คราว (ต่อ)
( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

ราคาทุน/

ราคาทุน/

ทุนตัดจาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

ทุนตัดจาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

302,508,612.28

307,688,095.12

200,000,000.00

200,131,969.65

5,179,482.84

0.00

131,969.65

0.00

307,688,095.12

307,688,095.12

200,131,969.65

200,131,969.65

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวม
8. ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

370,343,325.68

289,588,587.58

338,187,470.01

241,080,200.87

457,716,398.14

132,944,643.15

371,094,990.86

80,944,929.53

อายุระหว่าง 91 - 180 วัน

58,828,277.65

85,031,654.52

48,211,525.00

75,354,959.60

อายุระหว่าง 181 - 360 วัน

5,505,040.19

0.00

3,080,303.03

0.00

15,406,158.63

15,317,892.94

15,317,892.94

15,317,892.94

รวม

907,799,200.29

522,882,778.19

775,892,181.84

412,697,982.94

(หัก) ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

(16,757,892.94)

(17,057,318.21)

(15,317,892.94)

(15,317,892.94)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

891,041,307.35

505,825,459.98

760,574,288.90

397,380,090.00

ลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดเวลาชาระ
อายุระหว่าง 1 - 90 วัน

อายุมากกว่า 360 วัน

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 20 8. ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (ต่อ)
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

33,942,328.18

24,498,037.28

31,438,142.90

22,108,809.95

ดอกเบี้ยค้างรับ

11,171,979.20

1,746,452.94

34,200,125.44

10,128,088.12

ภาษีซ้ื อตั้งพัก

12,221,601.56

4,530,086.08

12,029,877.94

4,315,416.64

774,703.00

1,912,215.38

720,562.35

1,612,848.70

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

58,110,611.94

32,686,791.68

78,388,708.63

38,165,163.41

รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

949,151,919.29

538,512,251.66

838,962,997.53

435,545,253.41

ลูกหนี้อื่น

9. เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด

109,543,491.00

54,350,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

963,000,000.00

893,000,000.00

209,543,491.00

154,350,220.00

1,063,000,000.00

993,000,000.00

บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด
รวม

บริ ษทั พรี เมี่ยมเพลส กรุ๊ ป จากัด ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน อาวัลส่ วนตัวโดยกรรมการของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ครบกาหนด
เมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 6.025 ต่อปี (MLR ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)) โดยไม่มีหลักประกัน
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกาหนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ4.275 ต่อปี
โดยไม่มีหลักประกัน
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกาหนดเมื่อทวงถามอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ2.00 - 4.00 ต่อปี โดยไม่
มีหลักประกัน

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 21 10. รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ / ลูกหนี้เงินประกันผลงาน / เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง และเงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง
10.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ

137,954,112.17

323,366,321.78

147,928,986.83

324,593,778.41

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

486,527,683.23

519,194,416.24

475,266,504.20

515,850,517.11

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(6,263,119.42)

(6,263,119.42)

(6,263,119.42)

(6,263,119.42)

480,264,563.81

512,931,296.82

469,003,384.78

509,587,397.69

759,101,555.43

710,595,340.98

759,101,555.43

710,595,340.98

เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง 302,896,296.48

91,628,526.35

302,896,296.48

91,628,526.35

802,223,867.33

1,061,997,851.91

802,223,867.33

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างและ
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
รวม

1,061,997,851.91

10.2 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา
รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญาสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
รายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยูใ่ นยอดยกมาของ
ของเงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

91,628,526.35

รายได้ที่รับรู้จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งตอบแทน
ผันแปรที่เกี่ยวเนื่องกับภาระที่ได้ปฏิบตั ิแล้วในปี ก่อน

0.00

10.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู ้ สาหรับภาระที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู ้ ในอนาคตสาหรับภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ น(หรื อยังไม่
เสร็ จสิ้นบางส่วน) ของสัญญาที่ทากับลูกค้าจานวน 8,995.04 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิของ
สัญญาดังกล่าวเสร็ จสิ้ นภายใน 3 ปี

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 22 11. ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

1,671,807,915.04

1,406,522,896.18

0.00

0.00

งานระหว่างก่อสร้าง

63,469,463.19

5,924,264.54

0.00

0.00

ต้นทุนการกูย้ ืม

43,353,574.56

7,081,505.58

0.00

0.00

1,778,630,952.79

1,419,528,666.30

0.00

0.00

ที่ดิน

รวม

2562

2561

ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้างโครงการของบริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด ได้นาไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้น
และระยะยาวกับธนาคาร (หมายเหตุ ข้อ 22 และ ข้อ 25)
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด ได้มีการบันทึกดอกเบี้ยเข้าเป็ นต้นทุนโครงการ
จานวน 36.27 ล้านบาท และ 7.08 ล้านบาท ตามลาดับ
12. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

สิ นค้าสาเร็ จรู ป

35,695,968.67

34,843,942.66

0.00

0.00

งานระหว่างทา

1,915,728.48

0.00

0.00

0.00

วัตถุดิบ

13,062,788.42

16,277,354.51

0.00

0.00

วัสดุก่อสร้าง

60,617,158.34

52,438,501.42

60,617,158.34

52,438,501.42

วัสดุสิ้นเปลือง

11,435,662.55

11,579,475.31

0.00

0.00

รวม

122,727,306.46

115,139,273.90

60,617,158.34

52,438,501.42

(2,916,008.84)

(1,186,300.52)

0.00

0.00

119,811,297.62

113,952,973.38

60,617,158.34

52,438,501.42

(หัก) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ลดมูลค่าวัสดุสิ้นเปลือง
รวม

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 23 13. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
สัดส่ วนการลงทุน
(ร้อยละ)
ชื่อกิจการ
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด
บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิง้ จากัด

ประเภทกิจการ
ผลิต / ขาย พื้นคอนกรี ต อัดแรง
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
รวม

2562
99.99
100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน

2561
99.99
100.00

2562
286,554,648.75
499,999,985.00
786,554,633.75

2561
286,554,648.75
499,999,985.00
786,554,633.75

เงินปั นผล
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
19,399,994.00
0.00
0.00
0.00
19,399,994.00
0.00

14. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
สัดส่ วนการลงทุน
(ร้อยละ)
ชื่อกิจการ
บริ ษทั พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั พรี เมี่ยม เพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ชินวะ เอส39 จากัด
บริ ษทั รี โว ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ประเภทกิจการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ ขาย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ ขาย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ ขาย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ ขาย
รวม

2562
49.00
40.00
49.00
35.00

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย

2561
49.00
40.00
49.00

0.00

2562
137,410,272.60
62,522,091.51
250,799,795.21
56,588,538.01
507,320,697.33

2561
89,447,482.60
63,125,039.22
259,088,965.35
0.00
411,661,487.17

เงินปั นผล
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด-บริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 4/2562 มีมติให้ร่วมลงทุนในบริ ษทั รี โว ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยร่ วมทุน กับบริ ษทั รี โว เอสเตท จากัด
และบริ ษทั เค.อาร์ .ซี . เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 35:35:30 บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิง้ จากัด ได้ลงทุนจานวน 5,950,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เป็ นจานวนเงิน 59.50 ล้านบาท

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 24 15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
พันธบัตรรัฐบาล
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

900,000.00

900,000.00

0.00

0.00

144,407,700.00

98,407,700.00

98,407,700.00

98,407,700.00

145,307,700.00

99,307,700.00

98,407,700.00

98,407,700.00

พันธบัตรรัฐบาล
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด มีพนั ธบัตรรัฐบาล2 ฉบับ อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 5.375 - 5.50 อายุ 10 - 15 ปี
ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 มกราคม 2563 และวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยใช้เป็ นหลักประกันการใช้กระแสไฟฟ้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
( หน่วย : บาท )
สัดส่ วนการลงทุน

งบการเงินรวม

(ร้ อยละ)

วิธีราคาทุน

2562

ชื่ อกิจการ

2561

2562

2561

บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
13.60

สะพานควาย วัน จากัด
บริ ษทั เอ็นริ ช วิลลา จากัด

13.60

98,407,700.00

98,407,700.00

46,000,000.00

0.00

144,407,700.00

98,407,700.00

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ได้ร่วมลงทุนกับบริ ษทั เอ็นริ ช วิลลา จากัด โดยสัญญาจะสนับสนุน
เงินทุนจานวน 46 ล้านบาท ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ 1 โครงการ โดยลักษณะการลงทุนเป็ นการทาสัญญาร่ วมทุน มีการ
เปลี่ยนแปลงอานาจการลงนามในบริ ษทั ฯ โดยผลตอบแทนที่จะได้รับ คิดเป็ นร้ อยละ40 ของกาไรสุ ทธิ ของโครงการที่เข้าลงทุน
โครงการมีอายุประมาณ 18 เดือน ลักษณะของผลตอบแทนมีการกาหนดผลตอบแทนขั้นต่าและมีการรับประกันการขายและอายุ
โครงการจากคู่สญ
ั ญา

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 25 15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)
( หน่วย : บาท )
สัดส่ วนการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร้ อยละ)

วิธีราคาทุน

2562

ชื่ อกิจการ

2561

2562

2561

บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
13.60

สะพานควาย วัน จากัด

13.60

98,407,700.00

98,407,700.00

16. เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

บริ ษทั อนันดา แอนด์ พาร์ ทเนอร์
สะพานควาย วัน จากัด

81,407,699.31

64,407,098.62

81,407,699.31

64,407,098.62

เป็ นเงินให้กตู้ ามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูย้ ืมจากผูถ้ ือหุ ้น ลงวันที่28 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.00 ต่อปี

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 26 17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
งบการเงินรวม
1 มกราคม 2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า (ออก)

31 ธันวาคม 2561

(หน่ วย : บาท)
เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า (ออก)

31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน:ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

195,151,050.77

0.00

0.00

2,716,844.72

197,867,895.49

0.00

0.00

2,114,429.47

199,982,324.96

อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

102,813,256.45

0.00

0.00

2,721,430.80

105,534,687.25

565,690.00

0.00

7,069,557.42

113,169,934.67

5,235,984.42

0.00

0.00

0.00

5,235,984.42

0.00

0.00

0.00

5,235,984.42

ส่วนปรับปรุ ง - อาคาร
เครื่ องใช้สานักงาน

29,811,508.55

6,174,006.30

(2,140,911.38)

0.00

33,844,603.47

3,962,555.97

(2,635,323.98)

0.00

35,171,835.46

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

295,925,335.41

11,924,365.61

(9,769,293.61)

15,500,200.93

313,580,608.34

10,336,349.47

(10,768,183.06)

6,145,554.72

319,294,329.47

เครื่ องตกแต่งสานักงาน

18,089,054.87

2,165,864.99

(526,167.24)

0.00

19,728,752.62

2,725,889.61

(1,305,013.27)

0.00

21,149,628.96

ยานพาหนะ

36,178,653.06

553,271.03

(1,791,155.09)

202,266.36

35,143,035.36

578,450.00

(4,244,790.00)

0.00

31,476,695.36

อาคารชัว่ คราวและสิ นทรัพย์ประจาอื่ น ๆ

16,902,998.95

2,473,595.68

(35,000.00)

293,000.00

19,634,594.63

6,626,624.00

(180,000.00)

2,101,242.05

28,182,460.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,235,396.47

14,235,396.47

สานักงานขาย
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวม

661,355.27

31,746,431.03

0.00

(21,433,742.81)

10,974,043.49

21,131,552.60

0.00

(31,666,180.13)

439,415.96

700,769,197.75

55,037,534.64

(14,262,527.32)

0.00

741,544,205.07

45,927,111.65

(19,133,310.31)

0.00

768,338,006.41

9,919,915.13

683,451.17

0.00

0.00

10,603,366.30

1,032,081.10

0.00

0.00

11,635,447.40

60,569,767.75

4,496,212.40

0.00

0.00

65,065,980.15

5,635,863.48

0.00

0.00

70,701,843.63

ค่าเสื่ อมราคาสะสม:ส่วนปรับปรุ ง - ที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุ ง - อาคาร

1,275,541.70

245,674.08

0.00

0.00

1,521,215.78

245,674.08

0.00

0.00

1,766,889.86

23,195,255.77

4,171,539.75

(1,985,904.36)

0.00

25,380,891.16

4,334,104.89

(2,517,945.35)

4,033.68

27,201,084.38

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

246,142,441.67

17,429,792.90

(7,583,141.66)

0.00

255,989,092.91

18,315,905.52

(9,133,779.48)

538.06

265,171,757.01

เครื่ องตกแต่งสานักงาน

14,138,341.19

1,970,947.19

(512,590.39)

0.00

15,596,697.99

1,754,589.53

(1,287,956.15)

0.00

16,063,331.37

ยานพาหนะ

32,109,300.79

1,707,352.19

(1,791,151.09)

0.00

32,025,501.89

1,142,790.90

(3,062,421.64)

0.00

30,105,871.15

เครื่ องใช้สานักงาน

สานักงานขาย
อาคารชัว่ คราวและสิ นทรัพย์ประจาอื่ น ๆ
รวม
มูลค่าสุทธิ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,977,712.66

0.00

0.00

3,977,712.66

13,650,239.26

936,214.84

(25,774.55)

0.00

14,560,679.55

3,009,403.55

(179,998.00)

0.00

17,390,085.10

401,000,803.26

31,641,184.52

(11,898,562.05)

0.00

420,743,425.73

39,448,125.71

(16,182,100.62)

4,571.74

444,014,022.56

299,768,394.49

320,800,779.34

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

324,323,983.85

- 27 17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2561

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม 2561

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน:ที่ดิน

10,633,250.00

0.00

0.00

10,633,250.00

0.00

0.00

10,633,250.00

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

12,368,511.92

0.00

0.00

12,368,511.92

0.00

0.00

12,368,511.92

ส่ วนปรับปรุ ง - อาคาร

5,235,984.42

0.00

0.00

5,235,984.42

0.00

0.00

5,235,984.42

29,811,508.55

5,643,473.90

(2,140,911.38)

33,314,071.07

3,605,657.47

(2,635,323.98)

34,284,404.56

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

111,057,425.99

6,835,452.76

(7,958,198.67)

109,934,680.08

6,351,585.72

(7,823,435.62)

108,462,830.18

เครื่ องตกแต่งสานักงาน

18,089,054.87

1,426,106.52

(526,167.24)

18,988,994.15

621,252.94

(1,305,013.27)

18,305,233.82

ยานพาหนะ

23,597,460.52

0.00

(216,000.00)

23,381,460.52

0.00

(4,230,000.00)

19,151,460.52

อาคารชัว่ คราว

6,184,305.11

2,473,595.68

0.00

8,657,900.79

6,584,374.00

(180,000.00)

15,062,274.79

รวม

216,977,501.38

16,378,628.86

(10,841,277.29)

222,514,852.95

17,162,870.13

(16,173,772.87)

223,503,950.21

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

7,418,048.52

618,425.49

0.00

8,036,474.01

618,425.49

0.00

8,654,899.50

ส่ วนปรับปรุ ง - อาคาร

1,275,541.70

245,674.08

0.00

1,521,215.78

245,674.08

0.00

1,766,889.86

เครื่ องใช้สานักงาน

23,195,255.77

4,099,115.34

(1,985,904.36)

25,308,466.75

4,116,260.17

(2,517,945.35)

26,906,781.57

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

94,730,919.95

6,603,950.20

(5,899,434.93)

95,435,435.22

5,132,808.53

(6,243,902.41)

94,324,341.34

เครื่ องตกแต่งสานักงาน

14,138,341.19

1,915,458.55

(512,590.39)

15,541,209.35

1,284,175.79

(1,287,956.15)

15,537,428.99

ยานพาหนะ

21,592,340.00

665,991.86

(215,998.00)

22,042,333.86

156,712.30

(3,047,636.64)

19,151,409.52

อาคารชัว่ คราว

4,034,913.53

578,635.50

0.00

4,613,549.03

2,247,339.64

(179,998.00)

6,680,890.67

รวม

166,385,360.66

14,727,251.02

(8,613,927.68)

172,498,684.00

13,801,396.00

(13,277,438.55)

173,022,641.45

เครื่ องใช้สานักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-

มูลค่าสุทธิ

50,592,140.72

50,016,168.95

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

50,481,308.76

- 28 18. เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากประจาธนาคาร 6 แห่ ง ใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อเบิกเกินบัญชีและให้ธนาคารออกหนังสื อ
ค้ าประกัน (หมายเหตุขอ้ 21 และข้อ 35.1)
19. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

รอการติดตั้ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม

โปรแกรม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

รอการติดตั้ง

รวม

ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

20,005,733.23

0.00

20,005,733.23

13,134,618.84

0.00

13,134,618.84

1,889,320.11

1,070,000.00

2,959,320.11

1,023,010.00

0.00

1,023,010.00

(45,300.00)

0.00

(45,300.00)

(45,300.00)

0.00

(45,300.00)

21,849,753.34

1,070,000.00

22,919,753.34

14,112,328.84

0.00

14,112,328.84

430,276.00

288,000.00

718,276.00

142,995.00

288,000.00

430,995.00

โอนเข้า (ออก)

1,070,000.00

(1,070,000.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

ตัดจาหน่าย

(2,270,741.98)

0.00

(2,270,741.98)

0.00

0.00

0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

21,079,287.36

288,000.00

21,367,287.36

14,255,323.84

288,000.00

14,543,323.84

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

(14,252,633.53)

0.00

(14,252,633.53)

(10,283,165.31)

0.00

(10,283,165.31)

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

(1,602,326.86)

0.00

(1,602,326.86)

(1,124,960.17)

0.00

(1,124,960.17)

45,299.00

0.00

45,299.00

45,299.00

0.00

45,299.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(15,809,661.39)

0.00

(15,809,661.39)

(11,362,826.48)

0.00

(11,362,826.48)

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด

(1,459,272.31)

0.00

(1,459,272.31)

(825,610.67)

0.00

(825,610.67)

ตัดจาหน่าย

2,225,449.74

0.00

2,225,449.74

0.00

0.00

0.00

(15,043,483.96)

0.00

(15,043,483.96)

(12,188,437.15)

0.00

(12,188,437.15)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

6,040,091.95

1,070,000.00

7,110,091.95

2,749,502.36

0.00

2,749,502.36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6,035,803.40

288,000.00

6,323,803.40

2,066,886.69

288,000.00

2,354,886.69

ซื้อเพิม่
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิม่

ค่าตัดจาหน่ายสะสม :

ตัดจาหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี :

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,602,326.86

1,124,960.17

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,459,272.31

825,610.67

(ลงชื่อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 29 20. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

สิ นทรัพย์(หนี้ สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

3,481,578.59

3,411,463.64

3,063,578.59

3,063,578.59

ค่าเผื่อการขอคืนเงินประกันผลงาน

1,252,623.88

1,252,623.88

1,252,623.88

1,252,623.88

17,251,061.40

8,357,474.42

12,240,884.00

6,333,492.40

ประมาณการหนี้ สิน

14,937,574.40

66,536,887.72

14,457,574.40

66,216,887.72

อื่นๆ

10,532,774.41

3,105,903.39

(1,035,896.57)

(26,393.93)

47,455,612.68

82,664,353.05

29,978,764.30

76,840,188.66

ประมาณการหนี้ สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

รวม
21. เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 7 แห่ ง และ 6 แห่ ง วงเงินรวม 210 ล้านบาท
และ 160 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งค้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุขอ้ 18)
22. เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด - บริ ษทั ย่อย มีวงเงินสิ นเชื่ อกับธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
วงเงิน

วงเงิน(ล้านบาท)
2562

อัตราดอกเบี้ย
2561

งบการเงินรวม

(ร้ อยละต่อปี )

2562

2561

กูย้ ืมระยะสั้นที่ 1

600.00

600.00

MLR-3.225

600,000,000.00

600,000,000.00

กูย้ ืมระยะสั้นที่ 2

0.00

150.00

MLR-2.75

0.00

147,827,500.00

เงินเบิกเกินบัญชีที่ 1

5.00

0.00

MOR - 1

0.00

0.00

เงินเบิกเกินบัญชีที่ 2

5.00

0.00

MOR

0.00

0.00

เงินเบิกเกินบัญชีที่ 3

5.00

0.00

MOR

0.00

0.00

615.00

750.00

600,000,000.00

747,827,500.00

เงินกูย้ ืมระยะสั้นทุกวง ค้าประกันโดย ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้างโครงการ(หมายเหตุขอ้ 11) และค้ าประกันโดยบริ ษทั ฯ

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 30 23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

388,569,729.15

212,970,572.64

369,202,965.01

199,479,114.64

ต้นทุนค่าก่อสร้ างที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ

148,608,204.96

61,744,884.46

157,325,422.70

70,668,965.35

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

175,970,408.15

426,736,891.90

155,897,918.01

404,855,631.18

16,865,929.41

45,575,214.04

0.00

0.00

รายได้รับล่วงหน้า

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

1,944,170.45

2,339,810.98

0.00

0.00

46,229,610.06

36,187,173.11

40,671,416.48

31,460,844.73

393,618,323.03

572,583,974.49

353,894,757.19

506,985,441.26

782,188,052.18

785,554,547.13

723,097,722.20

706,464,555.90

เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า

อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
24. ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริ ษทั มีประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2561
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน และผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน

86,255,307.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

41,787,372.09

61,204,420.00

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

2561
31,667,462.00

- 31 24. ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายตามระยะเวลา ดังนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2562

2561

2562

2561

ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ที่ตอ้ งจ่ายภายใน 1 ปี

2,010,637.00

1,556,824.00

1,181,911.00

1,321,730.00

ที่ตอ้ งจ่ายเกินกว่า 1 ปี

84,244,670.00

40,230,548.09

60,022,509.00

30,345,732.00

86,255,307.00

41,787,372.09

61,204,420.00

31,667,462.00

รวม

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์ ณ วันที31
่ ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย

41,787,372.09

38,796,408.00

31,667,462.00

27,079,361.00

10,444,707.00

6,707,087.59

6,783,598.00

4,588,101.00

12,758,514.00

0.00

7,791,406.00

0.00

27,386,506.91

0.00

17,125,097.00

0.00

(6,121,793.00)

(3,716,123.50)

-2,163,143.00

0.00

86,255,307.00

41,787,372.09

61,204,420.00

31,667,462.00

ต้นทุนบริ การในอดีตจากการเปลี่ยนแปลง
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันสิ้นปี

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 32 24. ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ เป็ นส่วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายบริ หารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที31
่ ธันวาคม
2562 และ 2561 มีดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

ต้นทุนบริ การในอดีตจากการเปลี่ยนแปลง
ผลประโยชน์พนักงาน

12,758,514.00

0.00

7,791,406.00

0.00

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

8,583,661.00

5,452,510.59

5,480,485.00

3,821,802.00

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

1,861,046.00

1,254,577.00

1,303,113.00

766,299.00

รวม

23,203,221.00

6,707,087.59

14,575,004.00

4,588,101.00

กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที31
่ ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

ต้นทุนงานก่อสร้าง

4,811,978.00

0.00

4,811,978.00

0.00

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

1,118,217.00

0.00

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

17,273,026.00

6,707,087.59

9,763,026.00

4,588,101.00

รวม

23,203,221.00

6,707,087.59

14,575,004.00

4,588,101.00

ขาดทุน(กาไร)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

รวมอยูใ่ นกาไรสะสม
ณ วันต้นปี

3,413,229.98

3,413,229.98

-726,648.00

-726,648.00

รับรู ้ ระหว่างปี

27,386,506.91

0.00

17,125,097.00

0.00

ณ วันสิ้ นปี

30,799,736.89

3,413,229.98

16,398,449.00

-726,648.00

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 33 24. ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ขาดทุน(กาไร)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562
สมมติฐานทางการเงิน
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

25,446,986.11

0.00

15,655,103.07

0.00

205,047.85

0.00

70,299.50

0.00

1,734,472.95

0.00

1,399,694.43

0.00

27,386,506.91

0.00

17,125,097.00

0.00

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
( ร้อยละ )

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

อัตราคิดลด

1.19 - 2.52

2.80

1.19 - 2.52

2.80

อัตราเงินเฟ้ อ

2.50

3.00

2.50

3.00

สาหรับช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี

8.00

7.50

8.00

7.50

สาหรับช่วงอายุไม่เกิน 30-40 ปี

7.00

6.50

7.00

6.50

สาหรับช่วงอายุไม่เกิน 40 - 55 ปี

6.00

5.50

6.00

5.50

สาหรับอายุ 55 ปี ขึ้นไป

5.00

5.50

5.00

5.50

อัตราการขึ้นเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายวัน

3.00

3.00

3.00

N/A

อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายเดือน

0 - 25

0 - 25

0 - 25

0 - 25

อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายวัน

0 - 50

0 - 45

0 - 50

N/A

อัตราการขึ้นเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายเดือน

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไป และจากอัตราตารางมรณะไทยปี2560 ("TMO17")
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุ
สมผล ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆคงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 34 24. ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

อัตราคิดลด
- เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(7,460,300.00)

(3,715,059.00)

(5,721,631.00)

(2,639,341.00)

- ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

8,539,833.00

4,179,961.00

6,589,608.00

2,994,088.00

- เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

9,080,083.00

5,591,388.00

6,924,931.00

3,866,087.00

- ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(8,079,074.00)

(4,983,025.00)

(6,120,953.00)

(3,412,511.00)

- เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

(9,630,803.00)

(6,090,822.00)

(7,638,581.00)

(4,510,972.00)

- ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

12,097,963.00

7,668,547.00

9,634,186.00

5,772,499.00

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

อัตราการหมุนของพนักงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป “ซึ่งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ20 ปี
ขึ้นไปให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ ร้อยวัน” ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อการตั้งสารองผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนเงิน 12.76 ล้านบาท ในงบการเงินรวม (จานวน 7.79 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุน
บริ การในอดีต เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
25. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อกับธนาคารพาณิ ชย์2 แห่ ง
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
วงเงิน

วงเงิน(ล้านบาท)
2562

อัตราดอกเบี้ย
2561

งบการเงินรวม

(ร้ อยละต่อปี )

2562

2561

MLR - 3.225

138,407,500.00

138,407,500.00

4.00

500,000,000.00

0.00

กูย้ ืมระยะยาวที่ 1

332.00

332.00

กูย้ ืมระยะยาวที่ 2

500.00

0.00

กูย้ ืมระยะยาวที่ 3

511.45

0.00 MLR - 2.75, MLR - 2.50

166,387,500.00

0.00

กูย้ ืมระยะยาวที่ 4

270.00

0.00 MLR - 2.75, MLR - 2.50

114,890,000.00

0.00

วงเงินหนังสื อค้าประกัน 1

65.00

0.00

0.75

0.00

0.00

วงเงินหนังสื อค้าประกัน 2

27.00
1,705.45

5.00
337.00

0.75

0.00
919,685,000.00

0.00
138,407,500.00

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 35 25. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
เงินกูย้ ืมระยะยาว วงเงิน จานวน 1,705.45 ล้านบาท ค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ างโครงการ (หมายเหตุขอ้ 11) และค้ าประกัน
โดยบริ ษทั ฯ มีเงื่อนไขการชาระต่างกันในแต่ละวงเงิน ครบกาหนดชาระภายใน3 ปี ถึง 4 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ลงนาม และชาระเงินต้น
ตามการปลอดจานองห้องชุดในสัดส่วนร้อยละ 75 ของราคาขาย และส่ วนที่เหลือวงเงินกูร้ ะยะยาว จานวน500 ล้านบาท มีเงื่อนไขการ
ชาระภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่เบิกเงินกูแ้ ต่ละคราว
(หน่วย : บาท)
วงเงิน

วงเงิน(ล้านบาท)
2562
500.00

กูย้ ืมระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย
2561
0.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร้ อยละต่อปี )

2562

4.00

500,000,000.00

2561
0.00

เงินกูย้ ืมระยะยาว มีเงื่อนไขการชาระภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่เบิกเงินกูใ้ นแต่ละคราว
26. ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนดให้มีการจัดสรรกาไรอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ หกั ขาดทุน
สะสม (ถ้ามี) เป็ นทุนสารองจนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองนี้ไม่อาจนาไปจ่ายเป็ น
เงินปั นผลได้
27. เงินปั นผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่9/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากการดาเนินงาน สาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท เป็ นจานวนเงิน 61.74 ล้านบาท โดยได้จ่าย
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
โดยจัดสรรจากผลการดาเนินงาน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.80 บาท เป็ นจานวนเงิน 246.94 ล้านบาท โดย
ได้จ่ายเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล โดย
จัดสรรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ ้นละ 1.80 บาท โดยจ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่
12 ตุลาคม 2560 หุ ้นละ 1 บาท และคงเหลือที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.80 บาท เป็ นจานวนเงิน 246.94 ล้านบาท โดยได้จ่ายเมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2561

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
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- 36 28. รายได้อื่น
รายได้อื่นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์

รวม

2561

2562

2561

17,521,428.04

11,812,478.73

32,696,694.84

25,419,573.73

899,448.41

647,189.94

899,448.41

315,928.01

8,385,581.38

4,637,417.81

7,556,125.47

3,327,602.56

0.00

0.00

19,399,994.00

0.00

8,607,806.31

6,560,150.46

5,466,776.29

3,599,979.51

35,414,264.14

23,657,236.94

66,019,039.01

32,663,083.81

เงินปั นผลรับ
อื่น ๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่31 ธันวาคม 2562 และ 2561
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และงานระหว่างทา

(2,767,754.49)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ (เพิ่งขึ้น) ลดลง

(10,944,767.22)

0.00

0.00

(349,192,492.37) (1,221,803,666.30)

0.00

0.00

ต้นทุนการกูย้ ืม

36,272,068.98

0.00

0.00

0.00

สิ นค้าซื้ อมาเพื่อขาย

50,382,200.83

28,500,612.18

0.00

0.00

312,920,423.39

1,221,803,666.30

0.00

0.00

2,561,130,660.54

1,945,020,335.60

2,561,130,660.54

1,945,020,335.60

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

309,991,076.34

258,736,085.33

0.00

0.00

ค่าเช่าเครื่ องมืออุปกรณ์

111,474,162.77

93,848,340.46

111,474,162.77

93,848,340.46

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

913,576,796.36

891,602,802.49

803,449,050.34

789,021,666.12

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

52,038,752.00

27,228,589.80

36,956,232.00

19,538,980.00

ค่าตอบแทนกรรมการ

4,494,000.00

4,021,760.00

4,494,000.00

4,021,760.00

ค่าเสื่ อมราคา

39,448,125.71

31,641,184.52

13,801,396.00

14,727,251.02

ค่าตัดจาหน่าย

1,459,272.31

1,602,326.86

825,610.67

1,124,960.17

ซื้ อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้าง
ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ไปและค่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วง

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
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- 37 30. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญางานระหว่างก่อสร้างที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

ต้นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ้นปรับปรุ งด้วย
กาไรหรื อขาดทุนที่รับรู้ จนถึงปั จจุบนั

20,685,923,238.82 13,204,723,305.02 20,706,476,200.48 13,205,950,761.65

จานวนเงินทั้งสิ้นที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิเรี ยกร้องจาก
ผูจ้ า้ งสาหรับงานก่อสร้างซึ่งเป็ นสิ นทรัพย์

1,366,965,858.20

1,236,596,928.89

1,377,506,660.51

1,237,824,385.52

31. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ไทยมัน่ คง มาสเตอร์ พูล ฟั นด์ ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ภายใต้การจัดการของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั การ
กองทุนฯ ซึ่ งตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้ อยละ2 ของค่าจ้าง กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบ
ในอัตราร้ อยละ 2 โดยมีเงื่อนไขตามอายุงานและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิ กตามเงื่อนไข เมื่อสมาชิ กนั้น ๆ ครบเกษียณ ตาย หรื อ
ลาออกจากการเป็ นสมาชิก
กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นค่าใช้จ่าย สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

5,856,750.24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

5,432,883.65

2562
4,855,088.00

2561
4,422,698.00

32. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริ ษทั ตามมาตรา90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการ ในฐานะผูบ้ ริ หาร
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามนิ ยามในประกาศ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
ต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูด้ ารงตาแหน่งระดับผูบ้ ริ หารรายที4่ ทุกราย

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)
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33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
33.1 บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจบนส่ วนงานหลักคือการรับเหมาก่อสร้าง บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด ขายพื้นคอนกรี ตอัดแรง บริ ษทั พรี บิลท์ โฮลดิ้ง จากัด ดาเนินธุรกิจการลงทุนในกิจการอื่น และบริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ข้อมูลทางการเงิน จาแนกตามส่ วนงาน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
( หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง

ส่ วนงานขายพื้นคอนกรี ต

ส่ วนงานลงทุนในกิจการอื่น

2562

2562

2561

2562

อื่นๆ

2561

2562

รายการตัดบัญชี

2561

รายได้จากการก่อสร้าง และขาย

3,755,397,248.28

3,428,297,128.61

616,227,525.29

504,164,662.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(76,197,001.57)

ต้นทุนการก่อสร้าง และขาย

(3,302,281,634.85) (2,828,461,668.65)

(494,269,515.32)

(401,334,030.56)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76,189,341.77

121,958,009.97

102,830,631.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

กาไรขั้นต้น

2561

ส่ วนงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2562

2561

2562

453,115,613.43

599,835,459.96

รายได้อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83,662,881.07

53,535,324.13

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

0.00

0.00

(6,848,658.90)

(8,632,863.82)

0.00

0.00

(23,915,675.02)

(465,262.84)

0.00

0.00

(183,231,328.93)

(155,349,101.85)

(61,159,889.17)

(56,638,162.84)

(214,581.87)

(247,791.79)

(14,252,092.94)

(11,102,443.88)

0.00

0.00

(4,494,000.00)

(4,021,760.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
หนี้ สงสัยจะสู ญ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

(48,248,616.93)

1,423,045.99

รวม
2561

2562

2561

(36,319,241.35)

4,295,427,772.00

3,896,142,549.37

36,312,068.00

(3,720,361,808.40) (3,193,483,631.21)

(29,878,087.19)

1,421,918.63

575,065,963.60

702,658,918.16

35,414,264.14

23,657,236.94

(30,764,333.92)

(9,098,126.66)

(257,434,846.92)

(221,915,581.73)

(4,494,000.00)

(4,021,760.00)

0.00

0.00

(350,574.73)

1,305,537.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(350,574.73)

1,305,537.39

(18,325,664.31)

(65,967.36)

0.00

(3.09)

(18,419,999.97)

(15,494,136.98)

(848,923.21)

(4,618,266.38)

0.00

0.00

19,253,799.78

20,112,403.36

(18,340,787.71)

(65,970.45)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,525,066.01

(11,657,393.28)

37,525,066.01

(11,657,393.28)

(206,050,993.24)

(159,436,829.21)

(68,359,122.80)

(63,965,492.36)

(18,634,581.84)

(15,741,928.77)

(39,016,691.17)

(16,185,973.10)

0.00

0.00

(273,859,477.27)

(245,453,294.73)

247,064,620.19

440,398,630.75

53,598,887.17

38,865,139.19

(18,634,581.84)

(15,741,928.77)

(39,016,691.17)

(16,185,973.10)

83,662,881.07

53,535,324.13

336,620,750.47

480,862,860.37

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

(62,168,448.39)

(90,727,679.41)

(10,991,335.18)

(8,781,070.22)

920,073.11

(19,390.93)

7,413,749.29

2,871,474.46

0.00

0.00

(64,825,961.17)

(96,656,666.10)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

184,896,171.80

349,670,951.34

42,607,551.99

30,084,068.97

(17,714,508.73)

(15,761,319.70)

(31,602,941.88)

(13,314,498.64)

83,662,881.07

53,535,324.13

271,794,789.30

384,206,194.27

33.2 สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ได้นาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการในส่ วนงานทางธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลจาแนกตามส่ วนงานในงบการเงินนี้
33.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 3 ราย เป็ นจานวนเงินประมาณ 2,165.20 ล้านบาท และ 1,754.71 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งมาจากส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง

(ลงชื่ อ) …….........................…………………...………………………………............…………………… กรรมการตามอานาจ
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)
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34.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสรุ ปได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

ภาษีภาษี
เงินเงิได้
นได้
ปัจปจุัจบจุนั บ: นั :
ภาษีเงินได้สาหรับปี

24,139,919.42

92,766,762.00

11,882,004.63

84,612,957.66

40,686,041.75

3,889,904.10

50,286,443.76

6,114,721.75

64,825,961.17

96,656,666.10

62,168,448.39

90,727,679.41

ภาษีภาษี
เงินเงิได้
นได้
รอการตั
รอการตั
ดบัดญบัชีญ: ชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

5,477,301.38

0.00

3,425,019.40

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)
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- 40 34. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
34.2 รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

336,620,750.47

480,862,860.37

313,083,659.20

473,061,714.56

20

20

20

20

67,324,150.09

96,172,572.07

62,616,731.84

94,612,342.91

(43,184,230.67)

(3,405,810.07)

(50,734,727.21)

(9,999,385.25)

40,686,041.75

3,889,904.10

50,286,443.76

6,114,721.75

(2,498,188.92)

484,094.03

(448,283.45)

(3,884,663.50)

64,825,961.17

96,656,666.10

62,168,448.39

90,727,679.41

19

20

20

19

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษี
และรายได้ที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ
35. ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น
35.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อค้าประกันให้กบั บริ ษทั อื่น
เพื่อค้าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญาก่อสร้ างและการจ่ายชาระหนี้ วงเงินรวม 5,310.69 ล้านบาท และ 4,626.56 ล้านบาท
ตามลาดับ ใช้ไปจานวน 1,302.37 ล้านบาท และ 1,193.33 ล้านบาท ตามลาดับ ภาระหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น ค้าประกันโดยการ
จานา เงินฝากประจา (หมายเหตุ 18)
35.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการออกเช็คเพื่อเป็ นประกันเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง
การปฏิบตั ิตามสัญญาก่อสร้ าง และเงินประกันผลงาน จานวน789.33 ล้านบาท และ 518.86 ล้านบาท ตามลาดับ
35.3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นฟ้ องผูว้ ่าจ้างรายหนึ่ งฐานความผิด ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง จานวนทุนทรัพย์
61,356,795.83 บาท ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ และบริ ษทั ดังกล่าวได้ปฏิเสธและยื่นฟ้ องแย้งด้วย จานวนทุนทรัพย์67,628,075.00
บาท คดียงั อยูใ่ นขั้นตอนพิจารณาของศาลฎีกา

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
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35.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารสานักงาน สัญญามีอายุ3 ปี
และสามารถต่อสัญญาต่อไปอีกเป็ นเวลา 3 ปี โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต จานวน 4.60 ล้านบาท และ
5.64 ล้านบาท ตามลาดับ
35.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ายานพาหนะ สัญญามีอายุ5 ปี
โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต จานวน2.72 ล้านบาท และ 3.29 ล้านบาท ตามลาดับ
35.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั อีส แอม อาร์ จากัด มีภาระผูกพันว่าจ้างกับผูร้ ับเหมาก่อสร้ างโครงการที่ทาสัญญา
แล้ว จานวน 73.26 ล้านบาท และ 18.21 ล้านบาท ตามลาดับ
35.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาค่าจ้างบริ หารงาน สัญญามีอายุ 1 ปี โดยมีภาระผูกพันที่
จะต้องจ่ายค่าจ้างบริ หารงานในอนาคต จานวน1.50 ล้านบาท และ 1.64 ล้านบาท ตามลาดับ
36. เครื่ องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาคัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้ การวัดมูลค่า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4
36.2 ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ ของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ ที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
อาจจะมีปัญหาด้านการชาระเงิน ผูบ้ ริ หารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญให้เพียงพอกับโอกาสที่จะเกิด
ความสูญเสี ยดังกล่าว
36.3 ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่ งก่อให้เกิดความเสี ยหาย
แก่กลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้า
ก่อนเริ่ มดาเนินงานและเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่ทาเสร็ จ

สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตาม

บัญชีของสิ นทรัพย์หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเป็ นมูลค่าสู งสุดของความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
36.4 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป ซึ่ งก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่กลุ่มบริ ษทั ในปี
ปั จจุบนั และปี ต่อ ๆ ไป กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากสัญญาบางส่ วน จะกาหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
และแล้วแต่ผใู้ ห้กแู้ ละผูก้ จู้ ะตกลงกัน ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ5, 22 และ 25
36.5 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากไม่มีรายการลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
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- 42 36. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
36.6 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารเชื่ อว่ากลุ่มบริ ษทั
ไม่มีความเสี่ ยงจากเครื่ องมือทางการเงินที่มีนยั สาคัญ
37. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
และการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้ างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
อัตราส่วนหนี้ สินต่อทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

1.70

1.22

1.26

0.83

38. การวัดมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะดังนี้
(หน่วย: บาท)
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า :
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้

0.00

313,967,360.43

0.00

313,967,360.43

0.00

307,688,095.12

0.00

307,688,095.12

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า :
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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- 43 39. การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน เพื่อชาระค่าที่ดินสาหรับพัฒนาโครงการและ
ได้จดจานองที่ดินดังกล่าว จานวน 111.30 ล้านบาท (หมายเหตุขอ้ 25)
40. การจัดประเภทบัญชีใหม่
ในระหว่างปี 2561

กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทบัญชี ใหม่จากส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

เป็ นบัญชีรายได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ เพื่อให้งบการเงินแสดงรายการเฉพาะส่ วนที่เป็ นของบุคคลอื่น ผลของการจัดประเภทบัญชี ใหม่
ทาให้บางรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที31
่ ธันวาคม 2561 และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลง ดังนี้
( หน่วย : บาท )
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ก่อนจัดประเภท รายการที่จดั ประเภท หลังจัดประเภท
บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

รายได้อื่น
อื่น ๆ

23,920,721.82

(263,484.88)

23,657,236.94

(11,920,878.16)

263,484.88

-11,657,393.28

ค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

( หน่วย : บาท )
งบกระแสเงินสดรวม
ก่อนจัดประเภท รายการที่จดั ประเภท หลังจัดประเภท
บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

บัญชีใหม่

รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

11,920,878.16

(263,484.88)

11,657,393.28

ดอกเบี้ยรับ

-12,075,963.61

263,484.88

-11,812,478.73

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 44 41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดงั นี้
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากการดาเนินงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที31
่ ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.80 บาท โดยจ่ายเป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 หุ้นละ 0.20 บาท คงเหลือที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มอีกหุ ้นละ 0.60 บาท เป็ นจานวนเงิน
185.20 ล้านบาท
อนุมตั ิออกและเสนอขายหุ้นกูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทมีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน2,000 ล้านบาท
อายุหุ้นกูไ้ ม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้
ทั้งนี้มติดงั กล่าวจะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
42. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที25
่ กุมภาพันธ์ 2563

(ลงชื่ อ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

