
 
 
 
 
 
 

บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีบิลท์ จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั พรีบิลท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึง 
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวว้รรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การรับรู้รายได้ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างตามอตัราส่วนงานที่ท าเสร็จ 

 

ในปี พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างตามสัญญาจ านวน 3,736.06 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

และจ านวน 3,755.40 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นการรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ

ส าหรับสญัญาก่อสร้างในแต่ละสัญญา การรับรู้รายไดรั้บเหมาก่อสร้างตามสัญญาโดยวิธีอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ 

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญั โดยค านวณตามสัดส่วนตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแลว้ ณ วนัท่ีในรายงานทางการเงิน 

เปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจนงานเสร็จ ซ่ึงมีความเส่ียงในความคลาดเคล่ือนของ 

ขั้นความส าเร็จของงาน อนัเน่ืองมาจากการรวบรวมตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแลว้อย่างครบถว้นถูกตอ้ง และ

การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการปรับเปล่ียนประมาณการตน้ทุนก่อสร้างจนงานเสร็จใหเ้หมาะสมเป็นปัจจุบนัทั้งใน

ส่วนงานก่อสร้างตามสญัญาก่อสร้างเดิมและในส่วนของการเปล่ียนแปลงงานเพ่ิมลด ซ่ึงผลของความคลาดเคล่ือน

มีผลกระทบทั้งรายได ้และก าไรจากการด าเนินงานในจ านวนท่ีอาจเป็นสาระส าคญั จึงเห็นเป็นเร่ืองส าคญัในการ

ตรวจสอบ 

 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการรับรู้รายไดธุ้รกิจรับเหมาก่อสร้างตามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ โดย 

 ประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัเก่ียวกบัความครบถว้นของการบนัทึกตน้ทุนการก่อสร้าง และ

การประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างจนงานเสร็จ และทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัดงักล่าว 

เพ่ือพิจารณาวา่การควบคุมมีประสิทธิผลจริงตลอดทั้งปี 

 สุ่มรายการตน้ทุนการก่อสร้างเพ่ือตรวจสอบกบัเอกสารหลกัฐาน เก่ียวกบัความถูกตอ้งของรายการ 

จ านวนเงิน และความเก่ียวขอ้งกบังานตามสญัญาก่อสร้าง 

 เลือกสัญญาเพ่ือเขา้สังเกตการณ์งานก่อสร้างในสถานท่ีก่อสร้าง โดยตรวจสอบปริมาณงานท่ีรายงาน

เปรียบเทียบกบัปริมาณงานท่ีปรากฏอยู่ ซักถามวิศวกรผูค้วบคุมงานเก่ียวกบัสถานะโครงการ ความ

คืบหนา้ และปัญหาการด าเนินงานก่อสร้าง เพ่ือพิจารณาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีอาจกระทบต่อการประมาณการ

ตน้ทุนก่อสร้างจนงานเสร็จ 

 เปรียบเทียบอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จตามบญัชีกบัรายงานผลงานการก่อสร้างท่ีวิศวกรท่ีปรึกษาไดใ้ห้

ความเห็นชอบแลว้ และพิจารณาความสมเหตุผลของผลแตกต่าง 

 ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างจนงานเสร็จ โดยหารือกบัผูบ้ริหาร

เก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจ และสอบทานความสมเหตุผลของประมาณการตน้ทุนดงักล่าว 
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การจดัประเภทเงนิลงทุน 
 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และ 14 บริษทัฯ มีการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 
โดยมีทั้งบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ และตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กล่าวถึงเกณฑใ์นการจดัท างบ
การเงินรวมและการแสดงรายการเงินลงทุนในงบการเงินรวม ทั้งน้ีการลงทุนมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่สัดส่วน
การลงทุนลกัษณะโครงสร้างการร่วมทุนและสัญญาร่วมทุนซ่ึงระบุสิทธิและหนา้ท่ีของผูร่้วมทุน ผูบ้ริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจอย่างส าคญัในการพิจารณาข้อมูลว่าผลของการร่วมทุนและสัญญาร่วมทุน จะก่อให้เกิดอ านาจการ
ควบคุมหรือการควบคุมร่วมกนั หรือการมีอิทธิพลเพ่ือจดัประเภทเงินลงทุนเป็นประเภทต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง ซ่ึงผล
ของการจดัประเภทเงินลงทุนมีผลกระทบท่ีส าคญัต่อการจดัท างบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการจดัประเภทเงินลงทุน โดย 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระของการลงทุน ไดแ้ก่ สดัส่วนการลงทุน โครงสร้างการร่วมลงทุน สญัญาร่วมทุน
และขอ้ตกลงอ่ืน เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ีและส่วนไดเ้สียของกิจการท่ีลงทุน 

 พิจารณาดุลยพินิจของผูบ้ริหาร โดยให้ความส าคญักบัการมีอ านาจควบคุมท่ีอาจมีอยู่นอกเหนือจาก
สัดส่วนการลงทุนและเอกสารสัญญา เช่น การควบคุมทางออ้ม การควบคุมผ่านกิจกรรมหลกัซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัผลตอบแทนผนัแปร 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น) ขา้พเจา้
คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฎวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพ่ือให้มีการด าเนินการแกไ้ข
ขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอยา่งเหมาะสม 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้
เกณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่า
รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง  
ผูป้ระกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับเกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและ จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบ
ท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ

เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใน

รายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

 

 

(นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  5599 

 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 



บริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 547,249,632.82 440,668,261.42 473,038,916.17 99,017,022.74 

     เงินลงทนุชัว่คราว 7 322,872,985.17 308,070,278.23 316,593,449.86 207,620,198.83 

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 8 949,151,919.29 538,512,251.66 838,962,997.53 435,545,253.41 

     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 209,543,491.00 154,350,220.00 1,063,000,000.00 993,000,000.00 

     รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 10 137,954,112.17 323,366,321.78 147,928,986.83 324,593,778.41 

     ท่ีดินและตน้ทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง 11 1,778,630,952.79 1,419,528,666.30 0.00 0.00 

     สินคา้คงเหลือ 12 119,811,297.62 113,952,973.38 60,617,158.34 52,438,501.42 

     ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 10 480,264,563.81 512,931,296.82 469,003,384.78 509,587,397.69 

     เงินมดัจ า 10,284,719.81 23,783,144.07 8,858,623.81 23,783,144.07 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,555,763,674.48 3,835,163,413.66 3,378,003,517.32 2,645,585,296.57 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

     เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 0.00 0.00 786,554,633.75 786,554,633.75 

     เงินลงทนุในการร่วมคา้ 14 507,320,697.33 411,661,487.17 0.00 0.00 

     เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 15 145,307,700.00 99,307,700.00 98,407,700.00 98,407,700.00 

     เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 81,407,699.31 64,407,698.62 81,407,699.31 64,407,698.62 

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 324,323,983.85 320,800,779.34 50,481,308.76 50,016,168.95 

     ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 110,411,513.27 33,434,755.74 110,372,780.70 33,368,252.42 

     เงินฝากสถาบนัการเงิน - มีภาระผกูพนั 18 161,758,960.00 166,849,120.00 161,758,960.00 166,849,120.00 

     สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 19 6,323,803.40 7,110,091.95 2,354,886.69 2,749,502.36 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 47,455,612.68 82,664,353.05 29,978,764.30 76,840,188.66 

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 7,488,855.00 8,228,695.00 7,047,855.00 7,988,695.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,391,798,824.84 1,194,464,680.87 1,328,364,588.51 1,287,181,959.76 
รวมสินทรัพย์ 5,947,562,499.32 5,029,628,094.53 4,706,368,105.83 3,932,767,256.33 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี ………......... เม่ือวนัท่ี ………………….......

ขอรับรองวา่รายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทกุประการ

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์



บริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22 600,000,000.00 747,827,500.00 0.00 0.00 

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 23 782,188,052.18 785,554,547.13 723,097,722.20 706,464,555.90 

     เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 234,289,201.09 217,154,033.07 231,210,296.98 215,855,471.55 

     เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 10 759,101,555.43 710,595,340.98 759,101,555.43 710,595,340.98 

     เงินเรียกเกบ็ล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 10 302,896,296.48 91,628,526.35 302,896,296.48 91,628,526.35 

     ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนส าหรับ

         ผลประโยชน์พนกังาน 24 2,010,637.00 1,556,824.00 1,181,911.00 1,321,730.00 

     ภาษีขายตั้งพกั 50,736,235.77 26,972,991.79 50,736,235.77 26,972,991.79 

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,562,758.10 6,061,305.62 0.00 0.00 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,738,784,736.05 2,587,351,068.94 2,068,224,017.86 1,752,838,616.57 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 919,685,000.00 138,407,500.00 500,000,000.00 0.00 

     ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ

         ผลประโยชน์พนกังาน 24 84,244,670.00 40,230,548.09 60,022,509.00 30,345,732.00 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,003,929,670.00 178,638,048.09 560,022,509.00 30,345,732.00 

รวมหนีสิ้น 3,742,714,406.05 2,765,989,117.03 2,628,246,526.86 1,783,184,348.57 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น



- 3 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทนุเรือนหุน้

          ทนุจดทะเบียน

               หุน้สามญั 308,676,462 หุน้ 

                  มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 

          ทนุท่ีออกและช าระแลว้

               หุน้สามญั 308,676,462 หุน้ 

                  มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 

     ส่วนเกินมลูคา่หุน้

          ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00 

          ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั - จากการ

             ลงทนุในบริษทัยอ่ย 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75 

     ก  าไรสะสม

          จดัสรรแลว้

               ทนุส ารองตามกฎหมาย 26 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20 

          ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,574,917,674.11 1,633,708,628.69 1,448,191,558.02 1,519,652,886.81 

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,204,847,695.06 2,263,638,649.64 2,078,121,578.97 2,149,582,907.76 

     ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 398.21 327.86 0.00 0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,204,848,093.27 2,263,638,977.50 2,078,121,578.97 2,149,582,907.76 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,947,562,499.32 5,029,628,094.53 4,706,368,105.83 3,932,767,256.33 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

     รายไดจ้ากการก่อสร้าง 3,736,056,743.25 3,427,069,671.98 3,755,397,248.28 3,428,297,128.61

     รายไดจ้ากการขายสินคา้ 559,371,028.75 469,072,877.39 0.00 0.00

          รวมรายได้ 4,295,427,772.00 3,896,142,549.37 3,755,397,248.28 3,428,297,128.61 

ตน้ทนุการก่อสร้างและตน้ทนุขาย

     ตน้ทนุการก่อสร้าง (3,282,948,789.62) (2,827,241,385.37) (3,302,281,634.85) (2,828,461,668.65)

     ตน้ทนุขายสินคา้ (437,413,018.78) (366,242,245.84) 0.00 0.00 

          รวมตน้ทนุ (3,720,361,808.40) (3,193,483,631.21) (3,302,281,634.85) (2,828,461,668.65)

ก าไรขั้นตน้ 575,065,963.60 702,658,918.16 453,115,613.43 599,835,459.96 

รายไดอ่ื้น 28 35,414,264.14 23,657,236.94 66,019,039.01 32,663,083.81 

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้าย 610,480,227.74 726,316,155.10 519,134,652.44 632,498,543.77

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (30,764,333.92) (9,098,126.66) 0.00 0.00 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (261,928,846.92) (225,937,341.73) (187,725,328.93) (159,370,861.85)

หน้ีสงสยัจะสูญ (350,574.73) 1,305,537.39 0.00 0.00 

ตน้ทนุทางการเงิน (18,340,787.71) (65,970.45) (18,325,664.31) (65,967.36)

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 37,525,066.01 (11,657,393.28) 0.00 0.00 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 336,620,750.47 480,862,860.37 313,083,659.20 473,061,714.56 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34 (64,825,961.17) (96,656,666.10) (62,168,448.39) (90,727,679.41)

ก าไรส าหรับปี 271,794,789.30 384,206,194.27 250,915,210.81 382,334,035.15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )

งบการเงินเฉพาะกิจการ



- 2 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน 

รายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือ

   ขาดทนุในภายหลงั

     ผลก าไร(ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผล

       ประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้ 24 (27,386,506.91) 0.00 (17,125,097.00) 0.00 

     ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหม่

       ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 5,477,301.38 0.00 3,425,019.40 0.00 

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษี (21,909,205.53) 0.00 (13,700,077.60) 0.00 

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 249,885,583.77 384,206,194.27 237,215,133.21 382,334,035.15 

การแบง่ปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 271,794,696.57 384,420,596.67 250,915,210.81 382,334,035.15 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 92.73 (214,402.40) 0.00 0.00 

271,794,789.30 384,206,194.27 250,915,210.81 382,334,035.15 

การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 249,885,507.42 384,420,596.67 237,215,133.21 382,334,035.15 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 76.35 (214,402.40) 0.00 0.00 

249,885,583.77 384,206,194.27 237,215,133.21 382,334,035.15 

ก าไรต่อหุน้

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.881 1.245 0.813 1.239

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 308,676,462             308,676,462             308,676,462             308,676,462             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั  พรีบิลท ์ จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม

หมายเหตุ ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของผูถื้อหุน้ อ านาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

และช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้สามญั - จากการ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่

ลงทุนในบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ ตน้ปี 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 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ซ้ือสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,750,517.64) (1,750,517.64)

เงินปันผลจ่าย 27 0.00 0.00 0.00 0.00 (246,941,169.60) (246,941,169.60) 0.00 (246,941,169.60)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 384,420,596.67 384,420,596.67 (214,402.40) 384,206,194.27 

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 2561 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 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

เงินปันผลจ่าย 27 0.00 0.00 0.00 0.00 (308,676,462.00) (308,676,462.00) (6.00) (308,676,468.00)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 249,885,507.42 249,885,507.42 76.35 249,885,583.77 

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 2562 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 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )

ก าไรสะสม



บริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ทนุท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนเกินมลูคา่ รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้สามญั - จากการ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ลงทนุในบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ ตน้ปี 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 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

   เงินปันผลจ่าย 27 0.00 0.00 0.00 0.00 (246,941,169.60) (246,941,169.60)

   ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 382,334,035.15 382,334,035.15 

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 2561 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 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

   เงินปันผลจ่าย 27 0.00 0.00 0.00 0.00 (308,676,462.00) (308,676,462.00)

   ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 237,215,133.21 237,215,133.21 

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 2562 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,448,191,558.02 2,078,121,578.97 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )

ก าไรสะสม



บริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

   ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 336,620,750.47 480,862,860.37 313,083,659.20 473,061,714.56 

     รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

       เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

         ส่วนแบง่(ก าไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ (37,525,066.01) 11,657,393.28 0.00 0.00 

         คา่เส่ือมราคา 39,448,125.71 31,641,184.52 13,801,396.00 14,727,251.02 

         สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนตดัจ่าย 1,459,272.31 1,602,326.86 825,610.67 1,124,960.17 

         หน้ีสงสยัจะสูญ 350,574.73 (1,305,537.39) 0.00 0.00 

        คา่เผ่ือวสัดุส้ินเปลือง 450,000.00 0.00 0.00 0.00 

        สินคา้ลา้สมยั 1,279,708.32 0.00 0.00 0.00 

         รายไดจ้ากการริบเงินประกนัผลงาน (1,169,701.05) (1,680,152.43) (1,169,701.05) (1,680,152.43)

         (ก าไร)จากการเปล่ียนแปลงมลูคา่หลกัทรัพย์ (8,385,581.38) (4,637,417.81) (7,556,125.47) (3,327,602.56)

         (ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 489,302.72 1,289,185.68 500,840.95 1,620,447.61 

         ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 45,292.24 0.00 0.00 0.00 

         ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ

               ผลประโยชนพ์นกังาน 23,203,221.00 6,707,087.59 14,575,004.00 4,588,101.00 

         ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 800,000.00 0.00 0.00 0.00 

         ตน้ทนุทางการเงิน 18,340,787.71 65,970.45 18,325,664.31 65,967.36 

         ดอกเบ้ียรับ (17,521,428.04) (11,812,478.73) (32,696,694.84) (25,419,573.73)

         เงินปันผลรับ 0.00 0.00 (19,399,994.00) 0.00 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 357,885,258.73 514,390,422.39 300,289,659.77 464,761,113.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )



 - 2 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

     สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

         เงินลงทนุชัว่คราว (6,417,125.56) 1,265,602,739.91 (101,417,125.56) 1,364,743,004.06 

         ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน (401,564,716.10) (26,601,300.33) (379,339,696.25) (45,937,089.66)

         รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 185,412,209.61 (160,536,740.29) 176,664,791.58 (161,764,196.92)

         ท่ีดินและตน้ทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง (211,525,645.77) (1,221,803,666.30) 0.00 0.00 

         สินคา้คงเหลือ (7,588,032.56) (12,948,770.22) (8,178,656.92) 8,977,095.45 

         ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 32,666,733.01 13,987,714.06 40,584,012.91 13,346,133.48 

         เงินมดัจ า 13,498,424.26 (8,890,618.79) 14,924,520.26 (8,890,618.79)

         ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 603,840.12 0.00 542,061.25 0.00 

         สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 739,840.00 (1,361,663.55) 940,840.00 (1,217,363.55)

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

     หน้ีสินด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน(ลดลง)

         เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (2,940,097.00) (217,973,152.34) 16,376,557.48 (271,532,620.51)

         เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 18,304,869.07 8,483,415.16 16,524,526.48 8,501,104.64 

         เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 48,506,214.45 370,628,070.95 48,506,214.45 370,628,070.95 

         เงินเรียกเกบ็ล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 211,267,770.13 (485,960,031.95) 211,267,770.13 (485,960,031.95)

         จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (6,121,793.00) (3,716,123.50) (2,163,143.00) 0.00 

         ภาษีขายตั้งพกั 23,763,243.98 3,661,899.85 23,763,243.98 3,661,899.85 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การด าเนินงาน 256,490,993.37 36,962,195.05 359,285,576.56 1,259,316,500.05 

         เงินสดจ่าย-คา่ดอกเบ้ียจ่าย (55,008,497.22) (4,807,665.05) (18,325,664.31) (65,967.36)

         เงินสดรับ-คา่ดอกเบ้ียรับ 9,461,757.63 14,074,652.73 8,624,657.52 19,126,970.34 

         ภาษีเงินไดรั้บคืน 18,562,146.09 0.00 18,562,146.09 0.00 

         จ่ายภาษีเงินได้ (118,781,210.68) (103,383,647.13) (107,990,740.25) (98,877,002.74)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 110,725,189.19 (57,154,464.40) 260,155,975.61 1,179,500,500.29 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )



 - 3 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

         เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (58,193,271.00) (40,000,000.00) (70,000,000.00) (1,093,000,000.00)

         เงินสดรับช าระคืนจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,000,000.00 0.00 0.00 219,772,500.00 

         เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0.00 (1,750,517.64) 0.00 0.00 

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (59,500,000.00) (328,600,000.00) 0.00 0.00 

         เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุระยะยาว (46,000,000.00) (98,207,700.00) 0.00 (98,407,700.00)

         เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (17,000,000.69) (64,407,698.62) (17,000,000.69) (64,407,698.62)

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (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 

         เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 5,090,160.00 (3,225,745.00) 5,090,160.00 (3,225,745.00)

         เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (718,276.00) (2,913,780.65) (430,995.00) (977,470.54)

         เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 0.00 131.54 0.00 131.54 

         เงินสดรับจากรายไดเ้งินปันผล 0.00 0.00 19,399,994.00 0.00 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (217,617,349.79) (590,574,233.57) (77,457,620.18) (1,054,686,253.72)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

          เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 747,827,500.00 0.00 0.00 

          เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 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)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 213,473,532.00 639,293,830.40 191,323,538.00 (246,941,169.60)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 106,581,371.40 (8,434,867.57) 374,021,893.43 (122,126,923.03)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 440,668,261.42 449,103,128.99 99,017,022.74 221,143,945.77 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 547,249,632.82 440,668,261.42 473,038,916.17 99,017,022.74 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )



บริษทั  พรีบิลท ์ จ  ากดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562

1.  ขอ้มูลทัว่ไป 

บริษทั พรีบิลท ์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2538

และเม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี

ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 503 ชั้นท่ี 1  ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้าง

2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน

     2.1  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน

   งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ.ศ.  2547 

             และแสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ือง ก าหนด

             รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 และตามกฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์

             และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

   งบการเงินของกลุ่มบริษทัจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการใน

            งบการเงิน ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

   งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ

            แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี

2.2   การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ การประมาณการ

ในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ    การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี    ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงใน

งบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการ

ไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี

            ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี

            ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี      ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ี

     คาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจ

     ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )



2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา

ในการค านวณค่าเส่ือมราคา   ของอาคารและอุปกรณ์    ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือ  เม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์    และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมี

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า   หากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

ในการบนัทึก    และวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     ณ   วนัท่ีไดม้า     ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากอายกุารให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยูโ่ดยประมาณ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

กลุ่มบริษทั จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่

ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั  จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง

ชัว่คราวและขาดทุนนั้น    ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทั  ควรรับรู้จ  านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด  โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

            ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน     และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ

พนกังาน    ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น  เช่น   

 อตัราคิดลด  อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้

     2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั

            ในระหว่างปี  กลุ่มบริษทั  ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

     ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562   มาถือปฏิบติั  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ไดรั้บการปรับปรุง  หรือ

     จดัให้มีข้ึน   เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ    โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

     ให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน     การน ามาตรฐานการ

     รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  อยา่งไรก็ตาม

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )
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2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี  15  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

     ต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง

     ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง

     ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

     ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

     ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

     ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

            กลุ่มบริษทัตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสญัญา  ยกเวน้ สญัญาท่ีอยูใ่น

     ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน ส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจาก

     สญัญาท่ีท ากบัลูกคา้  โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ

     จากการแลกเปล่ียนสินคา้  หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้   และก าหนดให้กลุ่มบริษทั ตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  และพิจารณา

     ขอ้เทจ็จริง และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน

            การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี        ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน

     ของกลุ่มบริษทั

     2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

           1 มกราคม 2563

            สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน    และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบบัใหม่และฉบบัปรังปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

     2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

     การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ   โดยส่วนใหญ่เนน้การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้

     มาตรฐาน  ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั ซ่ึงสามารถ

     สรุปไดด้งัน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )
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2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 

     5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ

     ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงินลกัษณะของกระแส

     เงินสด    ตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ   (Business   Model)    หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือ

     ทางการเงิน     โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน     และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

     รวมถึงการแสดงรายการ     และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน      และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมี

     ผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้

     อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั คาดว่าการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี

-  การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน กลุ่มบริษทั

        ตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว

        เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ทั้งน้ีหากเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่า

        ยติุธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนใดผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนแลว้จะไม่สามารถยกเลิกได้

-  การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต   กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์

        ทางการเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการ

        พิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้

            ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินหากน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าว

     มาถือปฏิบติั

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )
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2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี  16  เร่ือง  สญัญาเช่า ไดก้  าหนดหลกัการส าหรับการรับรู้รายการ  การวดัมูลค่า 

     การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า    ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ี

     มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า  12  เดือน  เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต  ่า การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลง

     อยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี   ฉบบัท่ี  17     ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือ

     สญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 17  

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง

     ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี เร่ือง

     ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจให้แก่ผูเ้ช่า

     ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่

            ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั  อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ม

     ดงักล่าวมาถือปฏิบติั

2.5  การวดัมูลค่ายติุธรรม

นโยบายการบญัชี    และการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั     หลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพย ์  และ

หน้ีสินทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษทั     ก  าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม     กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน

มูลค่า  ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั  รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรม  ระดบั 3   และรายงาน

โดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่า    มีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้   และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ

หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม    เช่น   ราคาจากนายหนา้หรือการตั้งราคา กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมิน

หลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่า  รวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมว่าเป็นไป

ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั  

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน   กลุ่มบริษทั   ไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้ห้มากท่ีสุด  เท่าท่ีจะท าได้

มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )
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2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

●  ขอ้มูลระดบั 1   เป็นราคาเสนอซ้ือขาย  (ไม่ตอ้งปรับปรุง)  ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่ง

  เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า

●  ขอ้มูลระดบั 2   เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม  ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

                                         หรือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

●  ขอ้มูลระดบั 3   เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์   หรือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี

แตกต่างกนั  การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษทั      รับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอน

        ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

●  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 4.7 และขอ้ 7 เงินลงทุนชัว่คราว 

●  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 36 เคร่ืองมือทางการเงิน 

3.  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม

3.1  ในการจดัท างบการเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทั  ซ่ึงบริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน)  มีอ  านาจควบคุมใน

บริษทัเหล่านั้น หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัท่ีเป็นสาระส าคญัแลว้ โดยบริษทัฯ ไดน้ าบริษทัยอ่ย

เขา้มาจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีมีอ  านาจควบคุม  

3.2  งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึน    โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงฐานะการเงิน  และผลการด าเนินงานรวมของ บริษทั   พรีบิลท ์

จ  ากดั  (มหาชน)   และบริษทัยอ่ย  เท่านั้น  การใชข้อ้มูลตามงบการเงินเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น   อาจมีขอ้จ ากดัดา้นลกัษณะ

ธุรกิจท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนัในบรรดาบริษทัต่าง ๆ ท่ีน างบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

3.3  งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และงบการเงินบริษทัยอ่ย  

ซ่ึงบริษทั  พรีบิลท ์ จ  ากดั (มหาชน)  เขา้ถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุมอยา่งเป็นสาระส าคญัในบริษทัยอ่ยดงัน้ี

ช่ือบริษทัยอ่ย ประเภทธุรกิจ

2562 2561

            -  บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ ผลิต / ขายพ้ืน 99.99 99.99

                   แมททีเรียล จ ากดั คอนกรีตอดัแรง

            -  บริษทั พรีบิลท ์ โฮลด้ิง จ  ากดั ลงทุนใน 100.00 100.00

บริษทัอ่ืน

            -  บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั พฒันาอสงัหา- 100.00 100.00

บจก. พรีบิลท ์โฮลด้ิง ริมทรัพย์

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )

ความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สีย
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อตัราร้อยละของการถือหุ้น

บริษทัยอ่ย

บริษทัยอ่ย

บริษทัยอ่ยของ



3.  เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม (ต่อ)

               บริษทัยอ่ย  เป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัฯ  เปิดรับหรือมีสิทธิในผล

     ตอบแทนผนัแปร  จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้น ท าให้เกิดผลกระทบ

     ต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของบริษทัฯ   งบการเงินของบริษทัยอ่ย     ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุม  

     จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง

การสูญเสียความควบคุม

เม่ือบริษทัฯ สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วน

     ไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น  ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน

     จากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย   รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูไ่ดว้ดัมูลค่า

     ดว้ยมูลค่ายติุธรรม  ณ  วนัท่ีสูญเสียการควบคุม

4.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

            4.1.1  บริษทัฯ    รับรู้รายไดต้ามสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้  เม่ือบริษทัฯ  ปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน ตามช่วงเวลาของ

                      สญัญา  โดยรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างรับรู้เป็นรายได ้  ตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ โดยอตัราส่วนของงาน

                      ท่ีท  าเสร็จประมาณโดยวิศวกร    ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการก่อสร้าง

                      ท่ีเกิดข้ึนจริงของงานท่ีท าเสร็จ  จนถึงวนัท่ีตามงบแสดงฐานะการเงินเทียบกบัประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างทั้งส้ิน  

                      ทั้งน้ีเม่ือผลงานการก่อสร้างตามสญัญาของบริษทัฯ    สามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ   กรณีท่ีมีความเป็นไปได้

                      ค่อนขา้งแน่นอนว่า ตน้ทุนทั้งส้ินของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายไดต้ามสญัญา    กิจการจะรับรู้ประมาณการขาดทุน

                      ดงักล่าว เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสญัญา

                      แสดงไวเ้ป็น  "รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ"   ในงบแสดงฐานะการเงิน

            4.1.2  ตน้ทุนการก่อสร้าง ประกอบดว้ย ค่าวสัดุ ค่าแรงงานทางตรงและค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

            4.1.3  บริษทัยอ่ย  รับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมของสินคา้ให้ผูซ้ื้อแลว้

            4.1.4  รายไดจ้ากการขายสินคา้    (อาคารชุดและบา้นพร้อมท่ีดิน)   รับรู้เป็นรายไดต้ามสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้เม่ือบริษทัยอ่ย

                      ปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน โดยรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายได้

                      จากการขายแสดงมูลค่าตามสญัญา    หลงัหกัส่วนลดและค่าส่งเสริมการขายต่างๆ    และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจาก

                      รายการนั้นสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

            4.1.5  บริษทัยอ่ยค านวณตน้ทุนจากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและอาคารชุดพกัอาศยัตามเกณฑพ้ื์นท่ี และเกณฑร์าคาขาย

            4.1.6  กลุ่มบริษทั  รับรู้รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )
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4.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั(ต่อ)  

     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝากประเภทท่ี

     ตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีก าหนด และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่านอ้ย

     4.3  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

            กลุ่มบริษทั   แสดงลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    ดว้ยยอดสุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ    และบนัทึกค่าเผ่ือ

     หน้ีสงสยัจะสูญ  โดยประมาณการจากจ านวนหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้จ  านวนค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ

     ประมาณข้ึนจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต   และตามสถานะทางการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง  ณ  วนัท่ีในงบ

     แสดงฐานะการเงิน

     4.4  ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

            ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง     แสดงดว้ยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

     แลว้แต่อยา่งใดจะต ่ากว่า ราคาทุนประกอบดว้ย ท่ีดิน  ค่าพฒันาท่ีดิน  ค่าก่อสร้าง  ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ

     และดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง    ซ่ึงจะหยดุบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเขา้มาเป็นตน้ทุน    เม่ืองานก่อสร้างแลว้เสร็จหรือโครงการ

     หยดุพฒันา

     4.5  การบนัทึกตน้ทุนจากการกูย้ืมเป็นตน้ทุนของทรัพยสิ์น

            บริษทัยอ่ย   บนัทึกตน้ทุนทางการเงินท่ีเกิดจากการกูย้ืม   เพ่ือใชใ้นระหว่างการพฒันาก่อสร้างเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน

     โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง และจะหยดุบนัทึกเม่ือโครงการไดแ้ลว้เสร็จ พร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายหรือ

     หยดุชะงกัลง จนกว่าจะมีการด าเนินการพฒันา/ก่อสร้างต่อไป

     4.6  สินคา้คงเหลือ

            สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า    ราคาทุนค านวณโดยวิธีเขา้ก่อน

     ออกก่อน

     4.7  เงินลงทุน

            4.7.1  เงินลงทุนในหลกัทรัพยก์องทุนรวมท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้  แสดงตามมูลค่ายติุธรรม กลุ่มบริษทั  

                    บนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย ์      เป็นรายการก าไรหรือขาดทุน        ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

                    ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั     จ  าหน่ายหลกัทรัพยเ์พียงบางส่วน  ราคาตามบญัชีต่อหน่วยท่ีใชใ้นการค านวณก าไรหรือ

                    ขาดทุนของเงินลงทุนชนิดเดียวกนั  ค  านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

            4.7.2  มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้  และหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย  จะใชร้าคามูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)  ท่ีประกาศ

                     ณ วนัท่ีรายงาน

     

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )
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4.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั(ต่อ)  

            4.7.3  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงไวโ้ดยวิธีราคาทุน  (Cost  Method) หกัดว้ยค่าเผ่ือการ

                     ดอ้ยค่า (ถา้มี)   

            4.7.4  เงินลงทุนในการร่วมคา้ ในกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีส่วนไดเ้สียโดยรวม

                     ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั นบัจากวนัท่ีมีอ  านาจร่วมกนั 

                     จนถึงวนัท่ีอ  านาจควบคุมร่วมส้ินสุดลง ในกรณีท่ีส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ 

                     มีจ  านวนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั มูลค่าเงินลงทุนจะถูกลดลงจนเป็นศูนย ์และหยดุรับรู้

                     ส่วนแบ่งขาดทุน

            4.7.5  เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป  และ

                      แสดงดว้ยราคาทุน ปรับยอดดว้ยค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 

     4.8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

            ท่ีดิน  แสดงตามราคาทุน  อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม    และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ

     สินทรัพย ์(ถา้มี)

            ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  ของบริษทัยอ่ย "บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล  จ  ากดั"  ในการจดัท างบการเงิน

     รวมแสดงตามมูลค่ายติุธรรม  เน่ืองจากเป็นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดเ้พ่ือการซ้ือเงินลงทุน 

            กลุ่มบริษทั  ค  านวณค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยท์ุกประเภท   โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ

    สินทรัพยด์งัน้ี 

 จ านวนปี

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งส านกังาน 3 - 5

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5

ห้องตวัอยา่ง 5

ยานพาหนะ 5

อาคารชัว่คราวและสินทรัพยป์ระจ าอ่ืน ๆ 5

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )
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4.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  (ต่อ)

            ในการจดัท างบการเงินรวม    สินทรัพยป์ระจ าท่ีมีการประเมินราคายติุธรรมเพ่ิมของบริษทัยอ่ย     "บริษทั    พีซีเอ็ม

     คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั"  เพ่ือใชใ้นการซ้ือเงินลงทุน  ไดค้  านวณค่าเส่ือมราคาใหม่  ส าหรับอาคารและอุปกรณ์

     โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านท่ีเหลือ  โดยประมาณของสินทรัพย ์ นบัจากวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือเงินลงทุนมาดงัน้ี

จ  านวนปี

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 12 - 44

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 14

             กลุ่มบริษทั    รวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือ    การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์

     ซ่ึงเป็นภาระผูกพนัของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน   อาคาร  และอุปกรณ์  และคิดค่าเส่ือมราคา   ส าหรับ

     ส่วนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั  เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมี

     นยัส าคญั เม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของทรัพยสิ์นนั้น  และทบทวนอายกุารให้ประโยชน์  มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิด

     ค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชี  

4.9  การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษทั   พิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน

ต่างๆ    เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า     โดยพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์   หากมีราคา

ต ่ากว่าราคาตามบญัชีถือว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า      ซ่ึงจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จ     และกลุ่มบริษทั     จะบนัทึกกลบัรายการจากการดอ้ยค่า     ต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่านั้นไม่มีอยูอี่กต่อไป 

หรือยงัมีอยูแ่ต่จะเป็นไปตามทางท่ีลดลง  โดยบนัทึกในบญัชี  "รายไดอ่ื้น"

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์   หมายถึง    ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชท้รัพยสิ์น   แลว้แต่ราคาใด

จะสูงกว่าและจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี

4.10  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน    ซ่ึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ    เช่น    โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  กลุ่มบริษทั   ตดัจ่ายโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ 3-10 ปี 

     4.11  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

รายจ่ายเก่ียวกบัภาษีในรอบระยะเวลาบญัชีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )
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4.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  (ต่อ)

4.11.1  ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั

กลุ่มบริษทั บนัทึกภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี  เป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในปีนั้น  และ

ค านวณภาษีเงินไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร

4.11.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

กลุ่มบริษทั  บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราว ระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบั

ใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

        กลุ่มบริษทั  รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ     แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี   รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้น

จ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่   ท่ีกลุ่มบริษทั  จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น

กลุ่มบริษทั จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปค่อนขา้งแน่ว่า      กลุ่มบริษทั     จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอ 

ต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

กลุ่มบริษทั    จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง

กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น

     4.12  กองทุนส ารองเล้ียงชีพและค่าใชจ่้ายพนกังาน

4.12.1  กลุ่มบริษทั รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้าย  เม่ือเกิดรายการ

4.12.2  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

กลุ่มบริษทั    จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ    ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้  าหนดการจ่าย

สมทบไวแ้ลว้   สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั   และไดรั้บการบริหาร

โดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจาก

กลุ่มบริษทั  เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลา  

บญัชีท่ีเกิดรายการนั้น

4.12.3  ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทั เก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ไดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไว ้   ซ่ึงค  านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    ภายใตส้มมติฐานท่ีกลุ่มบริษทั    ก  าหนดข้ึนอยา่ง

เหมาะสม

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )
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4.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  (ต่อ)

ผลก าไรหรือขาดทุน จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน

     หลงัออกจากงาน จะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

     4.13  ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้น  ท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน   ซ่ึงค  านวณโดยการหารยอดก าไรสุทธิ

     ส าหรับรอบระยะเวลารายงาน ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

     4.14  ประมาณการทางบญัชี

การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการ     และตั้งขอ้

     สมมติฐานบางประการ    ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน  และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

     งบการเงิน  ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีประมาณไว้

     4.15  ประมาณการหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทั     จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่       ของการเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตาม

     กฎหมายหรือจากการอนุมาน    อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต   ภาระผูกพนัดงักล่าว   คาดว่าจะส่งผลให้สูญเสีย

     ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพนั และจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

             หากกลุ่มบริษทั   คาดว่าจะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้งหมด    หรือบางส่วนอยา่งแน่นอน

     กลุ่มบริษทั   จะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

5.  รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

1.  บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั บริษทัยอ่ย

2.  บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย

3.  บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั

4.  บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั บริษทัร่วมคา้ของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั

5.  บริษทั ชินวะ เอส39 จ ากดั บริษทัร่วมคา้ของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั

6.  บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้นร่วมกนัในบริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั

โดยมีสดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 50

7.  บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย ถือหุ้นโดยบริษทั พรีบิลท ์จ  ากดั (มหาชน) ร้อยละ 13.60 และมี

วนั จ  ากดั      กรรมการร่วมกนั

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )

ลกัษณะความสมัพนัธ์กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั



5.  รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

            กลุ่มบริษทั   และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีนโยบายการก าหนดราคาดงัน้ี

ลกัษณะรายการคา้ นโยบายการก าหนดราคา

บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ ซ้ือ-ขายสินคา้ ราคาตลาด

     แมททีเรียล จ ากดั

บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั ดอกเบ้ียรับ-เงินให้กูย้ืม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 - 4 ต่อปี

บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั รายไดจ้ากการก่อสร้าง ราคาตามสญัญาซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด

ดอกเบ้ียรับ-เงินให้กูย้ืม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 - 4 ต่อปี

บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั รายไดจ้ากการก่อสร้าง ราคาตามสญัญาซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด

ดอกเบ้ียรับ-เงินให้กูย้ืม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.275 ต่อปี

บริษทั ชินวะ เอส39 จ ากดั รายไดอ่ื้น ราคาตามท่ีตกลงกนั

บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั ดอกเบ้ียรับ-เงินให้กูย้ืม อตัราดอกเบ้ีย MLR ของธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) (ณ วนัท่ี

ในงบการเงินร้อยละ 6.025 ต่อปี)

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ ดอกเบ้ียรับ-เงินให้กูย้ืม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี

     สะพานควาย วนั จ  ากดั

            รายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัระหว่างกนัของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

     ลูกหน้ีการคา้

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 9,790,125.38 23,543,918.95 9,790,125.38 23,543,918.95

     เงินให้กูย้ืมระยะสั้น

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 109,543,491.00 54,350,200.00 0.00 0.00

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั 0.00 0.00 963,000,000.00 893,000,000.00

รวม 209,543,491.00 154,350,200.00 1,063,000,000.00 993,000,000.00

     เงินให้กูย้ืมระยะยาว

           บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 81,407,699.31 64,407,698.62 81,407,699.31 64,407,698.62

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั



5.  รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

     ดอกเบ้ียคา้งรับ

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 1,006,917.81 0.00 1,006,917.81 0.00

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 4,788,678.38 1,012,303.17 0.00 0.00

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั 0.00 0.00 27,820,109.56 9,400,109.59

            บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 4,867,653.10 201,163.77 4,867,653.10 201,163.77

รวม 10,663,249.29 1,213,466.94 33,694,680.47 9,601,273.36

     รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ

           บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั 0.00 0.00 9,974,874.66 1,227,453.63

           บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 0.00 23,238,331.80 0.00 23,238,331.80

รวม 0.00 23,238,331.80 9,974,874.66 24,465,785.43

     ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

           บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั 0.00 0.00 2,549.06 7,675.48

           บริษทั ชินวะ เอส 39 จ ากดั 14,980.00 0.00 14,980.00 0.00

           บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 34,105.91 0.00 34,105.91 0.00

รวม 49,085.91 0.00 51,634.97 7,675.48

     เงินประกนัผลงานคา้งรับ

           บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั 0.00 0.00 565,927.65 0.00

           บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 17,196,261.68 1,807,098.72 17,196,261.68 1,807,098.72

รวม 17,196,261.68 1,807,098.72 17,762,189.33 1,807,098.72

     เจา้หน้ีการคา้

           บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 

จ ากดั 0.00 0.00 3,523,673.28 2,175,245.84

     ตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ

           บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล

จ ากดั 0.00 0.00 10,403,917.25 9,210,001.95

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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5.  รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

     เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 0.00 14,231,075.46 0.00 14,231,075.46

     เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย

           บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล

จ ากดั 0.00 0.00 126,118.27 49,534.56

            รายการเคล่ือนไหวส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท )

31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2562

     เงินให้กูย้ืมระยะสั้น

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 54,350,220.00 58,193,271.00 (3,000,000.00) 109,543,491.00

รวม 154,350,220.00 58,193,271.00 (3,000,000.00) 209,543,491.00

     เงินให้กูย้ืมระยะยาว

           บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 64,407,698.62 17,000,000.69 0.00 81,407,699.31

     ดอกเบ้ียคา้งรับ

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 0.00 6,025,000.01 (5,018,082.20) 1,006,917.81

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 1,012,303.17 3,776,375.21 0.00 4,788,678.38

            บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 201,163.77 4,666,489.33 0.00 4,867,653.10

รวม 1,213,466.94 14,467,864.55 (5,018,082.20) 10,663,249.29

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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งบการเงินรวม



5.  รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บาท )

31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2562

     เงินให้กูย้ืมระยะสั้น

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั 893,000,000.00 70,000,000.00 0.00 963,000,000.00

รวม 993,000,000.00 70,000,000.00 0.00 1,063,000,000.00

     เงินให้กูย้ืมระยะยาว

           บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 64,407,698.62 17,000,000.69 0.00 81,407,699.31

     ดอกเบ้ียคา้งรับ

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 0.00 6,025,000.01 (5,018,082.20) 1,006,917.81

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั 9,400,109.59 18,419,999.97 0.00 27,820,109.56

            บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 201,163.77 4,666,489.33 0.00 4,867,653.10

รวม 9,601,273.36 29,111,489.31 (5,018,082.20) 33,694,680.47

            รายไดแ้ละรายจ่ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีมีสาระส าคญั  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

     รายไดจ้ากการก่อสร้าง

            บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั 0.00 0.00 19,340,505.03 1,227,456.63

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 270,517,827.46 0.00 270,517,827.46 82,542,056.07

รวม 270,517,827.46 0.00 289,858,332.49 83,769,512.70

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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งบการเงินเฉพาะกิจการ



5.  รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

     ดอกเบ้ียรับ

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั 0.00 0.00 18,419,999.97 15,494,136.98

            บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั 0.00 0.00 0.00 35,753.01

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 3,776,375.21 813,752.71 0.00 0.00

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 6,025,000.01 6,025,000.01 6,025,000.01 6,025,000.01

            บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 4,666,489.33 201,163.77 4,666,489.33 201,163.77

รวม 14,467,864.55 7,039,916.49 29,111,489.31 21,756,053.77

     เงินปันผลรับ

            บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล

จ ากดั 0.00 0.00 19,399,994.00 0.00

     รายไดอ่ื้น

            บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั 0.00 0.00 7,659.80 7,173.35

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 31,874.68 0.00 31,874.68 0.00

            บริษทั ชินวะ เอส 39 จ ากดั 67,500.00 0.00 67,500.00 0.00

รวม 99,374.68 0.00 107,034.48 7,173.35

     ซ้ือสินคา้

            บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล

จ ากดั 0.00 0.00 56,856,496.54 35,091,784.72

            ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร 3 แห่ง  

     และ  2  แห่ง  วงเงินรวม  50  ลา้นบาท  และ  40  ลา้นบาท  ตามล าดบั   ซ่ึงค  ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าของบริษทัฯ (หมายเหตุ 18)

            ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562  และ 2561  บริษทัฯ  มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัการซ้ือสินคา้ให้กบับริษทั  พีซีเอ็ม 

     คอนสตรัคชัน่  แมททีเรียล  จ  ากดั  จ  านวนเงิน 45.75 ลา้นบาท  และ 48.30 ลา้นบาท  (วงเงินรวม 150 ลา้นบาท  และ 100 ลา้นบาท 

     ตามล าดบั)

            ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการท าสญัญาค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     วงเงินรวม 2,719.08 ลา้นบาท และ 2,021.49 ลา้นบาท ตามล าดบั

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินสด 225,000.00 205,000.00 0.00 0.00

เช็คถึงก าหนดช าระ 33,712,169.39 33,038,337.72 33,712,169.39 33,038,337.72

เงินฝากกระแสรายวนั 22,470,939.80 3,946,837.57 21,045,396.92 3,807,609.60

เงินฝากออมทรัพย ์ 477,297,028.52 392,379,756.11 404,736,854.75 51,072,745.40

เงินฝากประจ า 3 เดือน 13,544,495.11 11,098,330.02 13,544,495.11 11,098,330.02

รวม 547,249,632.82 440,668,261.42 473,038,916.17 99,017,022.74

            เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์และเงินฝากประจ า 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  0.80 ถึง 1.00 ต่อปี

7.  เงินลงทุนชัว่คราว 

            เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินฝากประจ า 4 - 12 เดือน 8,905,354.74 7,488,229.18 8,905,354.74 7,488,229.18

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 313,967,630.43 300,582,049.05 307,688,095.12 200,131,969.65

รวม 322,872,985.17 308,070,278.23 316,593,449.86 207,620,198.83

เงินฝากประจ า ระยะเวลา 4  -  12 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 ถึง 1.85 ต่อปี 

              เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

2562 2561

ราคาทุน/ ราคาทุน/

ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม

            เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้

               หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 308,619,643.64 313,967,630.43 300,000,000.00 300,582,049.05

               บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน 5,347,986.79 0.00 582,049.05 0.00

รวม 313,967,630.43 313,967,630.43 300,582,049.05 300,582,049.05

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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7.  เงินลงทุนชัว่คราว (ต่อ)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ราคาทุน/ ราคาทุน/

ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม

            เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้

               หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 302,508,612.28 307,688,095.12 200,000,000.00 200,131,969.65

               บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน 5,179,482.84 0.00 131,969.65 0.00

รวม 307,688,095.12 307,688,095.12 200,131,969.65 200,131,969.65

8.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

              ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

            ลูกหน้ีการคา้ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 370,343,325.68 289,588,587.58 338,187,470.01 241,080,200.87

เกินกว่าก าหนดเวลาช าระ

     อายรุะหว่าง 1 - 90 วนั 457,716,398.14 132,944,643.15 371,094,990.86 80,944,929.53

     อายรุะหว่าง 91 - 180 วนั 58,828,277.65 85,031,654.52 48,211,525.00 75,354,959.60

     อายรุะหว่าง 181 - 360 วนั 5,505,040.19 0.00 3,080,303.03 0.00

     อายมุากกว่า 360 วนั 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

            (หกั)  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (16,757,892.94) (17,057,318.21) (15,317,892.94) (15,317,892.94)

            ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 891,041,307.35 505,825,459.98 760,574,288.90 397,380,090.00

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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8.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (ต่อ)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

            ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

            ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 33,942,328.18 24,498,037.28 31,438,142.90 22,108,809.95

ดอกเบ้ียคา้งรับ 11,171,979.20 1,746,452.94 34,200,125.44 10,128,088.12

ภาษีซ้ือตั้งพกั 12,221,601.56 4,530,086.08 12,029,877.94 4,315,416.64

            ลูกหน้ีอ่ืน 774,703.00 1,912,215.38 720,562.35 1,612,848.70

            รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 58,110,611.94 32,686,791.68 78,388,708.63 38,165,163.41

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 949,151,919.29 538,512,251.66 838,962,997.53 435,545,253.41

9.  เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

              เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 

บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 109,543,491.00 54,350,220.00 0.00 0.00 

บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั 0.00 0.00 963,000,000.00 893,000,000.00 

รวม 209,543,491.00 154,350,220.00 1,063,000,000.00 993,000,000.00 

              บริษทั  พรีเม่ียมเพลส  กรุ๊ป  จ  ากดั ไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งิน อาวลัส่วนตวัโดยกรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ครบก าหนด

  เม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.025 ต่อปี (MLR ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)) โดยไม่มีหลกัประกนั 

              บริษทั  พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป  จ  ากดั  ไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งินครบก าหนดเม่ือทวงถาม  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.275 ต่อปี 

  โดยไม่มีหลกัประกนั 

              บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั ไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งิน ครบก าหนดเม่ือทวงถามอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 - 4.00 ต่อปี โดยไม่

  มีหลกัประกนั 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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10. รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ / ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน / เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง และเงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง

      10.1  ยอดคงเหลือตามสญัญา

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 137,954,112.17    323,366,321.78    147,928,986.83    324,593,778.41    

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 486,527,683.23    519,194,416.24    475,266,504.20    515,850,517.11    

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (6,263,119.42) (6,263,119.42) (6,263,119.42) (6,263,119.42)

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - สุทธิ 480,264,563.81 512,931,296.82 469,003,384.78 509,587,397.69

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้างและ

เงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 759,101,555.43 710,595,340.98 759,101,555.43 710,595,340.98

เงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 302,896,296.48 91,628,526.35 302,896,296.48 91,628,526.35

รวม 1,061,997,851.91 802,223,867.33 1,061,997,851.91 802,223,867.33

      10.2  รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือตามสญัญา

      รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือตามสญัญาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมาของ

     ของเงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 91,628,526.35

รายไดท่ี้รับรู้จากการเปล่ียนแปลงของส่ิงตอบแทน

     ผนัแปรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาระท่ีไดป้ฏิบติัแลว้ในปีก่อน 0.00

      10.3 รายไดท่ี้คาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระท่ียงัไม่ปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน

              ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562  กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน (หรือยงัไม่

      เสร็จส้ินบางส่วน) ของสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 8,995.04 ลา้นบาท  ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของ

      สญัญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน 3 ปี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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11.  ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

              ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ท่ีดิน 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 

ตน้ทุนการกูย้ืม 43,353,574.56 7,081,505.58 0.00 0.00 

รวม 1,778,630,952.79 1,419,528,666.30 0.00 0.00 

              ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการของบริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั ไดน้ าไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้น 

       และระยะยาวกบัธนาคาร  (หมายเหตุ ขอ้ 22 และ ขอ้ 25)

              ในระหว่างปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั ไดมี้การบนัทึกดอกเบ้ียเขา้เป็นตน้ทุนโครงการ  

      จ  านวน 36.27 ลา้นบาท และ 7.08 ลา้นบาท ตามล าดบั

12. สินคา้คงเหลือ 

              สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินคา้ส าเร็จรูป 35,695,968.67 34,843,942.66 0.00 0.00 

งานระหว่างท า 1,915,728.48 0.00 0.00 0.00 

วตัถุดิบ 13,062,788.42 16,277,354.51 0.00 0.00 

วสัดุก่อสร้าง 60,617,158.34 52,438,501.42 60,617,158.34 52,438,501.42 

วสัดุส้ินเปลือง 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 

                 (หกั) ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการ

                 ลดมูลค่าวสัดุส้ินเปลือง (2,916,008.84) (1,186,300.52) 0.00 0.00 

รวม 119,811,297.62 113,952,973.38 60,617,158.34 52,438,501.42 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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13. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
               เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

วิธีราคาทุน

2562 2561 2562 2561 2562 2561
   บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั ผลิต / ขาย พ้ืนคอนกรีต อดัแรง 99.99               99.99               286,554,648.75     286,554,648.75     19,399,994.00 0.00 
   บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00             100.00 499,999,985.00 499,999,985.00 0.00 0.00 

รวม 786,554,633.75 786,554,633.75     19,399,994.00         0.00 

14. เงินลงทุนในการร่วมคา้
              เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

วิธีส่วนไดเ้สีย

2562 2561 2562 2561 2562 2561
   บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 49.00               49.00               137,410,272.60 89,447,482.60 0.00 0.00 
   บริษทั พรีเม่ียม เพลส  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 40.00               40.00               62,522,091.51 63,125,039.22 0.00 0.00 
   บริษทั ชินวะ  เอส39 จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 49.00               49.00               250,799,795.21 259,088,965.35 0.00 0.00 
   บริษทั รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 35.00               0.00 56,588,538.01 0.00 0.00 0.00 

รวม 507,320,697.33 411,661,487.17 0.00 0.00 

              เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั-บริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 4/2562 มีมติใหร่้วมลงทนุในบริษทั รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั โดยร่วมทนุ กบับริษทั รีโว เอสเตท จ ากดั

      และบริษทั เค.อาร์.ซี. เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 35:35:30 บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั ไดล้งทนุจ านวน 5,950,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงิน 59.50 ลา้นบาท

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )

ประเภทกิจการช่ือกิจการ

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
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สดัส่วนการลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้อยละ) เงินปันผล

ประเภทกิจการช่ือกิจการ

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

สดัส่วนการลงทุน งบการเงินรวม
(ร้อยละ) เงินปันผล



15. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

            เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

2562 2561 2562 2561

พนัธบตัรรัฐบาล 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 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

               พนัธบตัรรัฐบาล

               บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั มีพนัธบตัรรัฐบาล 2 ฉบบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.375 - 5.50 อาย ุ10 - 15 ปี 

       ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 21 มกราคม 2563 และวนัท่ี 13 มีนาคม 2566 โดยใชเ้ป็นหลกัประกนัการใชก้ระแสไฟฟ้า

               เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

( หน่วย : บาท )

2562  2561 2562  2561

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

    สะพานควาย วนั  จ  ากดั 13.60 13.60 98,407,700.00 98,407,700.00 

บริษทั เอ็นริช วิลลา จ  ากดั 46,000,000.00 0.00 

144,407,700.00 98,407,700.00 

              เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั ไดร่้วมลงทุนกบับริษทั เอ็นริช วิลลา จ  ากดั โดยสญัญาจะสนบัสนุน

      เงินทุนจ านวน  46  ลา้นบาท  ในโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 1  โครงการ  โดยลกัษณะการลงทุนเป็นการท าสญัญาร่วมทุน  มีการ

      เปล่ียนแปลงอ านาจการลงนามในบริษทัฯ โดยผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ คิดเป็นร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ ของโครงการท่ีเขา้ลงทุน

      โครงการมีอายปุระมาณ 18 เดือน ลกัษณะของผลตอบแทนมีการก าหนดผลตอบแทนขั้นต ่าและมีการรับประกนัการขายและอายุ

      โครงการจากคู่สญัญา

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                   )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมสดัส่วนการลงทุน

(ร้อยละ) วิธีราคาทุน

ช่ือกิจการ



15. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ)

( หน่วย : บาท )

2562  2561 2562  2561

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

    สะพานควาย วนั  จ  ากดั 13.60 13.60 98,407,700.00 98,407,700.00 

16. เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

               เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562  2561  2562  2561

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

    สะพานควาย วนั จ  ากดั 81,407,699.31 64,407,098.62 81,407,699.31 64,407,098.62

               เป็นเงินให้กูต้ามเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุ้น ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีหลกัประกนั อตัราดอกเบ้ีย

      ร้อยละ 6.00 ต่อปี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                   )

สดัส่วนการลงทุน

(ร้อยละ) วิธีราคาทุน

ช่ือกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

              ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561

งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)

1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขา้ (ออก) 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขา้ (ออก) 31 ธนัวาคม 2562

ราคาทุน:-

     ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 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

     อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 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

     ส่วนปรับปรุง - อาคาร 5,235,984.42 0.00 0.00 0.00 5,235,984.42 0.00 0.00 0.00 5,235,984.42

     เคร่ืองใชส้ านกังาน 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

     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 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

     เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 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

     อาคารชัว่คราวและสินทรัพยป์ระจ าอ่ืน 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

     ส านกังานขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,235,396.47 14,235,396.47

     สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 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

รวม 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

ค่าเส่ือมราคาสะสม:-

     ส่วนปรับปรุง - ท่ีดิน 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

     อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 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

     ส่วนปรับปรุง - 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

     เคร่ืองใชส้ านกังาน 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

     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 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

     เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 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

    ส านกังานขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,977,712.66 0.00 0.00 3,977,712.66

     อาคารชัว่คราวและสินทรัพยป์ระจ าอ่ืน ๆ 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

รวม 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

มูลค่าสุทธิ 299,768,394.49 320,800,779.34 324,323,983.85

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )
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17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561 (หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2562

ราคาทุน:-

     ท่ีดิน 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00

     อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 12,368,511.92 0.00 0.00 12,368,511.92 0.00 0.00 12,368,511.92

     ส่วนปรับปรุง - อาคาร 5,235,984.42 0.00 0.00 5,235,984.42 0.00 0.00 5,235,984.42

     เคร่ืองใชส้ านกังาน 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

     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 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

     เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 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

     อาคารชัว่คราว 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

ค่าเส่ือมราคาสะสม:-

     อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 7,418,048.52 618,425.49 0.00 8,036,474.01 618,425.49 0.00 8,654,899.50

     ส่วนปรับปรุง - อาคาร 1,275,541.70 245,674.08 0.00 1,521,215.78 245,674.08 0.00 1,766,889.86

     เคร่ืองใชส้ านกังาน 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

     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 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

     เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 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

     อาคารชัว่คราว 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

มูลค่าสุทธิ 50,592,140.72 50,016,168.95          50,481,308.76

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )
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18. เงินฝากสถาบนัการเงิน - มีภาระผูกพนั

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทั มีเงินฝากประจ าธนาคาร 6 แห่ง ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเบิกเกินบญัชีและให้ธนาคารออกหนงัสือ

      ค  ้าประกนั (หมายเหตุขอ้ 21  และขอ้  35.1)

19. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

             สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)

โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม

คอมพิวเตอร์ รอการติดตั้ง คอมพิวเตอร์ รอการติดตั้ง

       ราคาทุน :

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 20,005,733.23 0.00 20,005,733.23 13,134,618.84 0.00 13,134,618.84 

ซ้ือเพ่ิม 1,889,320.11 1,070,000.00 2,959,320.11 1,023,010.00 0.00 1,023,010.00 

ตดัจ าหน่าย (45,300.00) 0.00 (45,300.00) (45,300.00) 0.00 (45,300.00)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 21,849,753.34 1,070,000.00 22,919,753.34 14,112,328.84 0.00 14,112,328.84 

ซ้ือเพ่ิม 430,276.00 288,000.00 718,276.00 142,995.00 288,000.00 430,995.00 

โอนเขา้ (ออก) 1,070,000.00 (1,070,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตดัจ าหน่าย (2,270,741.98) 0.00 (2,270,741.98) 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 21,079,287.36 288,000.00 21,367,287.36 14,255,323.84 288,000.00 14,543,323.84 

       ค่าตดัจ าหน่ายสะสม :

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (14,252,633.53) 0.00 (14,252,633.53) (10,283,165.31) 0.00 (10,283,165.31)

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,602,326.86) 0.00 (1,602,326.86) (1,124,960.17) 0.00 (1,124,960.17)

ตดัจ าหน่าย 45,299.00 0.00 45,299.00 45,299.00 0.00 45,299.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (15,809,661.39) 0.00 (15,809,661.39) (11,362,826.48) 0.00 (11,362,826.48)

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,459,272.31) 0.00 (1,459,272.31) (825,610.67) 0.00 (825,610.67)

ตดัจ าหน่าย 2,225,449.74 0.00 2,225,449.74 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (15,043,483.96) 0.00 (15,043,483.96) (12,188,437.15) 0.00 (12,188,437.15)

       มูลค่าสุทธิตามบญัชี :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 6,040,091.95 1,070,000.00 7,110,091.95 2,749,502.36 0.00 2,749,502.36 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,035,803.40 288,000.00 6,323,803.40 2,066,886.69 288,000.00 2,354,886.69 

       ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,602,326.86 1,124,960.17 

       ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,459,272.31 825,610.67 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



20. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

     ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 3,481,578.59 3,411,463.64 3,063,578.59 3,063,578.59

     ค่าเผ่ือการขอคืนเงินประกนัผลงาน 1,252,623.88 1,252,623.88 1,252,623.88 1,252,623.88

     ประมาณการหน้ีสินส าหรับ

           ผลประโยชน์พนกังาน 17,251,061.40 8,357,474.42 12,240,884.00 6,333,492.40

     ประมาณการหน้ีสิน 14,937,574.40 66,536,887.72 14,457,574.40 66,216,887.72

     อ่ืนๆ 10,532,774.41 3,105,903.39 (1,035,896.57) (26,393.93)

รวม 47,455,612.68 82,664,353.05 29,978,764.30 76,840,188.66

21. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

               ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทั มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร 7  แห่ง และ 6 แห่ง วงเงินรวม 210 ลา้นบาท  

      และ 160 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงค  ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุขอ้  18)

22. เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

               ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  บริษทั  อีส แอม อาร์ จ  ากดั - บริษทัยอ่ย มีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์ 2 แห่ง 

      มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

อตัราดอกเบ้ีย

2562 2561 (ร้อยละต่อปี) 2562 2561

กูย้ืมระยะสั้นท่ี 1 600.00 600.00 MLR-3.225 600,000,000.00 600,000,000.00

กูย้ืมระยะสั้นท่ี 2 0.00 150.00 MLR-2.75 0.00 147,827,500.00

เงินเบิกเกินบญัชีท่ี 1 5.00 0.00 MOR - 1 0.00 0.00

เงินเบิกเกินบญัชีท่ี 2 5.00 0.00 MOR 0.00 0.00

เงินเบิกเกินบญัชีท่ี 3 5.00 0.00 MOR 0.00 0.00

615.00 750.00 600,000,000.00 747,827,500.00

               เงินกูย้ืมระยะสั้นทุกวง ค  ้าประกนัโดย ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการ (หมายเหตุขอ้ 11)  และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ  

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                          )
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วงเงิน วงเงิน(ลา้นบาท) งบการเงินรวม



23. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เจา้หน้ีการคา้ 388,569,729.15 212,970,572.64 369,202,965.01 199,479,114.64

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

     ตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกช าระ 148,608,204.96 61,744,884.46 157,325,422.70 70,668,965.35

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 175,970,408.15 426,736,891.90 155,897,918.01 404,855,631.18

     เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 16,865,929.41 45,575,214.04 0.00 0.00

     รายไดรั้บล่วงหนา้ 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00

     ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,944,170.45 2,339,810.98 0.00 0.00

     อ่ืน ๆ 46,229,610.06 36,187,173.11 40,671,416.48 31,460,844.73

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 393,618,323.03 572,583,974.49 353,894,757.19 506,985,441.26

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 782,188,052.18 785,554,547.13 723,097,722.20 706,464,555.90

24. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

กลุ่มบริษทัมีประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน    ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561

      ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน  และผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว

            ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 86,255,307.00 41,787,372.09 61,204,420.00 31,667,462.00

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                          )
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24. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานท่ีกลุ่มบริษทั คาดว่าจะจ่ายตามระยะเวลา ดงัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

      ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีตอ้งจ่ายภายใน 1 ปี 2,010,637.00 1,556,824.00 1,181,911.00 1,321,730.00

ท่ีตอ้งจ่ายเกินกว่า 1 ปี 84,244,670.00 40,230,548.09 60,022,509.00 30,345,732.00

รวม 86,255,307.00 41,787,372.09 61,204,420.00 31,667,462.00

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

      ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

ณ วนัตน้ปี 41,787,372.09 38,796,408.00 31,667,462.00 27,079,361.00      

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 10,444,707.00 6,707,087.59        6,783,598.00 4,588,101.00        

ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลง

          ผลประโยชน์พนกังาน 12,758,514.00 0.00 7,791,406.00 0.00 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

          ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 27,386,506.91 0.00 17,125,097.00 0.00 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (6,121,793.00) (3,716,123.50) -2,163,143.00 0.00 

      ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

ณ วนัส้ินปี 86,255,307.00 41,787,372.09 61,204,420.00 31,667,462.00 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                          )
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24. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

            ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายบริหารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 และ 2561 มีดงัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

      ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลง

           ผลประโยชน์พนกังาน 12,758,514.00 0.00 7,791,406.00        0.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 8,583,661.00        5,452,510.59        5,480,485.00        3,821,802.00        

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 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 

            กลุ่มบริษทั  รับรู้ค่าใชจ่้ายในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 4,811,978.00 0.00 4,811,978.00        0.00 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,118,217.00 0.00 0.00 0.00 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 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(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รวมอยูใ่นก าไรสะสม

ณ วนัตน้ปี 3,413,229.98 3,413,229.98 -726,648.00 -726,648.00

รับรู้ระหว่างปี 27,386,506.91 0.00 17,125,097.00 0.00

ณ วนัส้ินปี 30,799,736.89 3,413,229.98 16,398,449.00 -726,648.00

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                        )
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24. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

            ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สมมติฐานทางการเงิน 25,446,986.11 0.00 15,655,103.07 0.00 

สมมติฐานประชากร 205,047.85 0.00 70,299.50 0.00 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,734,472.95 0.00 1,399,694.43 0.00 

รวม 27,386,506.91 0.00 17,125,097.00 0.00 

            ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 

( ร้อยละ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

อตัราคิดลด 1.19 - 2.52 2.80 1.19 - 2.52 2.80

อตัราเงินเฟ้อ 2.50 3.00 2.50 3.00

อตัราการข้ึนเงินเดือนตามช่วงอายพุนกังานรายเดือน

ส าหรับช่วงอายไุม่เกิน 30 ปี 8.00 7.50 8.00 7.50

ส าหรับช่วงอายไุม่เกิน 30-40 ปี 7.00 6.50 7.00 6.50

ส าหรับช่วงอายไุม่เกิน 40 - 55 ปี 6.00 5.50 6.00 5.50

ส าหรับอาย ุ55 ปีข้ึนไป 5.00 5.50 5.00 5.50

อตัราการข้ึนเงินเดือนตามช่วงอายพุนกังานรายวนั 3.00 3.00 3.00 N/A

อตัราการหมุนเวียนพนกังานรายเดือน 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 25

อตัราการหมุนเวียนพนกังานรายวนั 0 - 50 0 - 45 0 - 50 N/A

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไป และจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560 ("TMO17")

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุ

      สมผล ณ วนัท่ีรายงานโดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆคงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวด้งัต่อไปน้ี

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                        )
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24. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

อตัราคิดลด

     - เพ่ิมข้ึน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (7,460,300.00) (3,715,059.00) (5,721,631.00) (2,639,341.00)

     - ลดลง (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 8,539,833.00 4,179,961.00 6,589,608.00 2,994,088.00

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน

     - เพ่ิมข้ึน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 9,080,083.00 5,591,388.00 6,924,931.00 3,866,087.00

     - ลดลง (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (8,079,074.00) (4,983,025.00) (6,120,953.00) (3,412,511.00)

อตัราการหมุนของพนกังาน

     - เพ่ิมข้ึน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (9,630,803.00) (6,090,822.00) (7,638,581.00) (4,510,972.00)

     - ลดลง (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 12,097,963.00 7,668,547.00 9,634,186.00 5,772,499.00

               เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มีผลบงัคบัใช้

      ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป  “ซ่ึงไดก้  าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจา้ง  ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี

      ข้ึนไปให้จ่ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั” ดงันั้นการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบต่อการตั้งส ารองผลประโยชน์พนกังาน

      เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนเงิน 12.76 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม (จ านวน 7.79 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ)   โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุน

      บริการในอดีต เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

25. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

               เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์2 แห่ง 

      มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

อตัราดอกเบ้ีย

2562 2561 (ร้อยละต่อปี) 2562 2561

กูย้ืมระยะยาวท่ี 1 332.00 332.00 MLR - 3.225 138,407,500.00 138,407,500.00

กูย้ืมระยะยาวท่ี 2 500.00 0.00 4.00 500,000,000.00 0.00

กูย้ืมระยะยาวท่ี 3 511.45 0.00 MLR - 2.75, MLR - 2.50 166,387,500.00 0.00

กูย้ืมระยะยาวท่ี 4 270.00 0.00 MLR - 2.75, MLR - 2.50 114,890,000.00 0.00

วงเงินหนงัสือค ้าประกนั 1 65.00 0.00 0.75 0.00 0.00

วงเงินหนงัสือค ้าประกนั 2 27.00 5.00 0.75 0.00 0.00

1,705.45 337.00 919,685,000.00 138,407,500.00

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                        )

วงเงิน วงเงิน(ลา้นบาท) งบการเงินรวม
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25. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ)

              เงินกูย้ืมระยะยาว วงเงิน จ านวน 1,705.45 ลา้นบาท ค  ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการ (หมายเหตุขอ้ 11) และค ้าประกนั

      โดยบริษทัฯ มีเง่ือนไขการช าระต่างกนัในแต่ละวงเงิน ครบก าหนดช าระภายใน 3  ปี ถึง 4 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีลงนาม และช าระเงินตน้

      ตามการปลอดจ านองห้องชุดในสดัส่วนร้อยละ 75 ของราคาขาย  และส่วนท่ีเหลือวงเงินกูร้ะยะยาว จ านวน 500 ลา้นบาท  มีเง่ือนไขการ

      ช าระภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูแ้ต่ละคราว

(หน่วย : บาท)

อตัราดอกเบ้ีย

2562 2561 (ร้อยละต่อปี) 2562 2561

กูย้ืมระยะยาว 500.00 0.00 4.00 500,000,000.00 0.00

               เงินกูย้ืมระยะยาว  มีเง่ือนไขการช าระภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูใ้นแต่ละคราว

26. ทุนส ารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั  พ.ศ.  2535  ซ่ึงก าหนดให้มีการจดัสรรก าไรอยา่งนอ้ยร้อยละ  5   ของก าไรสุทธิหกัขาดทุน

      สะสม   (ถา้มี)   เป็นทุนส ารองจนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ   10   ของทุนจดทะเบียน   ทุนส ารองน้ีไม่อาจน าไปจ่ายเป็น

      เงินปันผลได้

27. เงินปันผลจ่าย

               ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

      จากการด าเนินงาน ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงิน 61.74 ลา้นบาท  โดยไดจ่้าย

      เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562

               ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   ประจ าปี 2562    เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562     มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล 

      โดยจดัสรรจากผลการด าเนินงาน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจ านวนเงิน 246.94 ลา้นบาท  โดย

      ไดจ่้ายเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562

               ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล โดย

      จดัสรรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท โดยจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล เม่ือวนัท่ี

      12 ตุลาคม 2560  หุ้นละ 1 บาท  และคงเหลือท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมอีกหุ้นละ 0.80 บาท  เป็นจ านวนเงิน 246.94 ลา้นบาท  โดยไดจ่้ายเม่ือวนัท่ี  25 

      พฤษภาคม 2561

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                        )

วงเงิน วงเงิน(ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

 - 35 -



28. รายไดอ่ื้น

               รายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ดอกเบ้ียรับ 17,521,428.04 11,812,478.73 32,696,694.84 25,419,573.73

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 899,448.41 647,189.94 899,448.41 315,928.01

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ 8,385,581.38 4,637,417.81 7,556,125.47 3,327,602.56

เงินปันผลรับ 0.00 0.00 19,399,994.00 0.00

อ่ืน ๆ 8,607,806.31 6,560,150.46 5,466,776.29 3,599,979.51

รวม 35,414,264.14 23,657,236.94 66,019,039.01 32,663,083.81

29. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะค่าใชจ่้าย 

               ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีส าคญั  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

          การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 

                และงานระหว่างท า (2,767,754.49) (10,944,767.22) 0.00 0.00

          การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ (เพ่ิงข้ึน) ลดลง (349,192,492.37) (1,221,803,666.30) 0.00 0.00

          ตน้ทุนการกูย้ืม 36,272,068.98 0.00 0.00 0.00

          สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 50,382,200.83 28,500,612.18 0.00 0.00

          ซ้ือท่ีดินและจ่ายค่าก่อสร้าง 312,920,423.39 1,221,803,666.30 0.00 0.00

          ค่าวสัดุก่อสร้างใชไ้ปและค่าจา้งผูรั้บเหมาช่วง 2,561,130,660.54 1,945,020,335.60 2,561,130,660.54 1,945,020,335.60

          วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 309,991,076.34 258,736,085.33 0.00 0.00

          ค่าเช่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ 111,474,162.77 93,848,340.46 111,474,162.77 93,848,340.46

          ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 913,576,796.36 891,602,802.49 803,449,050.34 789,021,666.12

          ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 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

          ค่าเส่ือมราคา 39,448,125.71 31,641,184.52 13,801,396.00 14,727,251.02

          ค่าตดัจ าหน่าย 1,459,272.31 1,602,326.86 825,610.67 1,124,960.17

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                        )
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30. สญัญางานระหว่างก่อสร้าง

            ขอ้มูลเก่ียวกบัสญัญางานระหว่างก่อสร้างท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

      ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ย

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

      จ  านวนเงินทั้งส้ินท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิเรียกร้องจาก

           ผูจ้า้งส าหรับงานก่อสร้างซ่ึงเป็นสินทรัพย์ 1,366,965,858.20 1,236,596,928.89 1,377,506,660.51 1,237,824,385.52

31. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

               กลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร์ พูล ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ ตามพระราชบญัญติั

      กองทุนส ารองเล้ียงชีพ   พ.ศ.  2530    ภายใตก้ารจดัการของบริษทั  หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย  จ  ากดั  (มหาชน)   เป็นผูจ้ดัการ

      กองทุนฯ  ซ่ึงตามระเบียบของกองทุนฯ  พนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนฯ  ในอตัราร้อยละ 2 ของค่าจา้ง  กลุ่มบริษทั จ่ายสมทบ

      ในอตัราร้อยละ 2   โดยมีเง่ือนไขตามอายงุานและผลประโยชน์จะจ่ายแก่สมาชิกตามเง่ือนไข เม่ือสมาชิกนั้น ๆ  ครบเกษียณ ตาย หรือ

      ลาออกจากการเป็นสมาชิก

กลุ่มบริษทั บนัทึกเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นค่าใชจ่้าย  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562  และ 2561 ดงัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 5,856,750.24        5,432,883.65        4,855,088.00        4,422,698.00        

32. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

              ค่าตอบแทนกรรมการน้ี เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 

      จ  ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการ ในฐานะผูบ้ริหาร

              กลุ่มบริษทั    มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน   ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ตามนิยามในประกาศ

      ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  อนัไดแ้ก่   ผูจ้ดัการ   หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก

      ต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผูด้  ารงต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารรายท่ี 4 ทุกราย 

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                        )



33. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทั ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน

33.1  บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกัคือการรับเหมาก่อสร้าง  บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั   ขายพ้ืนคอนกรีตอดัแรง บริษทั พรีบิลท ์ โฮลด้ิง จ  ากดั   ด าเนินธุรกิจการลงทุนในกิจการอ่ืน  และบริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ขอ้มูลทางการเงิน จ าแนกตามส่วนงาน  

        ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

( หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

อ่ืนๆ

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

        รายไดจ้ากการก่อสร้าง 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) (36,319,241.35) 4,295,427,772.00 3,896,142,549.37

        ตน้ทุนการก่อสร้าง 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 36,312,068.00 (3,720,361,808.40) (3,193,483,631.21)

        ก  าไรขั้นตน้ 453,115,613.43 599,835,459.96 121,958,009.97 102,830,631.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575,065,963.60 702,658,918.16

        รายไดอ่ื้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,662,881.07 53,535,324.13 (48,248,616.93) (29,878,087.19) 35,414,264.14 23,657,236.94

        ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 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 (30,764,333.92) (9,098,126.66)

        คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (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 1,423,045.99 1,421,918.63 (257,434,846.92) (221,915,581.73)

        คา่ตอบแทนกรรมการ (4,494,000.00) (4,021,760.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4,494,000.00) (4,021,760.00)

        หน้ีสงสยัจะสูญ 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

        ตน้ทุนทางการเงิน (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)

        ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 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)

รวมคา่ใชจ่้าย (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)

        ก  าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 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(คา่ใชจ่้าย)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)

        ก  าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 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  ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน เน่ืองจากบริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดงันั้นจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานในงบการเงินน้ี 

33.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 3 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 2,165.20 ลา้นบาท และ 1,754.71 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง

(ลงช่ือ) …….........................…………………...………………………………............…………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                                                         )
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รวมส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ส่วนงานขายพ้ืนคอนกรีต ส่วนงานลงทุนในกิจการอ่ืน ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ รายการตดับญัชี
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34. ภาษีเงินได้

      34.1  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จสรุปไดด้งัน้ี

                ( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:

     ภาษีเงินไดส้ าหรับปี 24,139,919.42 92,766,762.00 11,882,004.63 84,612,957.66

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด

        ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั

         รายการผลแตกต่างชัว่คราว 40,686,041.75 3,889,904.10 50,286,443.76 6,114,721.75

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 64,825,961.17 96,656,666.10 62,168,448.39 90,727,679.41

               จ  านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี

      31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

     ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

     หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,477,301.38 0.00 3,425,019.40 0.00

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                   )
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34. ภาษีเงินได ้(ต่อ)

      34.2  รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

      31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ สามารถแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 336,620,750.47    480,862,860.37    313,083,659.20 473,061,714.56

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 20 20 20

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้

     คูณอตัราภาษี 67,324,150.09 96,172,572.07 62,616,731.84 94,612,342.91

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :

     ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษี

            และรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (43,184,230.67) (3,405,810.07) (50,734,727.21) (9,999,385.25)

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

            เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

            การกลบัรายการ 40,686,041.75 3,889,904.10 50,286,443.76 6,114,721.75

รวม (2,498,188.92) 484,094.03 (448,283.45) (3,884,663.50)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 64,825,961.17 96,656,666.10 62,168,448.39 90,727,679.41

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 19 20 20 19 

35. ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน

      35.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนัให้กบับริษทัอ่ืน 

              เพ่ือค  ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญาก่อสร้างและการจ่ายช าระหน้ี  วงเงินรวม  5,310.69  ลา้นบาท   และ  4,626.56  ลา้นบาท

              ตามล าดบั  ใชไ้ปจ านวน 1,302.37 ลา้นบาท  และ 1,193.33 ลา้นบาท  ตามล าดบั  ภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ค  ้าประกนัโดยการ

              จ  าน า เงินฝากประจ า (หมายเหตุ 18)

      35.2  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562  และ 2561  บริษทัฯ  มีภาระผูกพนัจากการออกเช็คเพ่ือเป็นประกนัเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง  

              การปฏิบติัตามสญัญาก่อสร้าง และเงินประกนัผลงาน  จ  านวน 789.33 ลา้นบาท และ 518.86 ลา้นบาท ตามล าดบั 

      35.3  เม่ือวนัท่ี  4  กรกฎาคม  2555  บริษทัฯ  ไดย้ื่นฟ้องผูว้่าจา้งรายหน่ึงฐานความผิด   ผิดสญัญาจา้งเหมาก่อสร้าง  จ  านวนทุนทรัพย์

              61,356,795.83 บาท  ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ และบริษทัดงักล่าวไดป้ฏิเสธและยื่นฟ้องแยง้ดว้ย  จ  านวนทุนทรัพย ์67,628,075.00 

              บาท คดียงัอยูใ่นขั้นตอนพิจารณาของศาลฎีกา

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                   )
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35. ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน (ต่อ)

      35.4  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั มีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าอาคารส านกังาน สญัญามีอาย ุ3 ปี

              และสามารถต่อสญัญาต่อไปอีกเป็นเวลา  3  ปี   โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคต   จ  านวน  4.60  ลา้นบาท  และ

              5.64 ลา้นบาท ตามล าดบั

      35.5  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2562  และ 2561  บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั  มีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่ายานพาหนะ สญัญามีอาย ุ5 ปี

              โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคต จ านวน 2.72 ลา้นบาท และ 3.29 ลา้นบาท ตามล าดบั

      35.6  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทั อีส แอม อาร์ จ  ากดั  มีภาระผูกพนัว่าจา้งกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่ีท าสญัญา

              แลว้ จ  านวน 73.26 ลา้นบาท และ 18.21 ลา้นบาท ตามล าดบั

      35.7  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสญัญาค่าจา้งบริหารงาน สญัญามีอาย ุ1 ปี โดยมีภาระผูกพนัท่ี

              จะตอ้งจ่ายค่าจา้งบริหารงานในอนาคต จ านวน 1.50 ลา้นบาท และ 1.64 ลา้นบาท ตามล าดบั

36. เคร่ืองมือทางการเงิน

      36.1  นโยบายการบญัชี

               รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั    วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้ การวดัมูลค่า และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั

      สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4

      36.2  ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ

               กลุ่มบริษทั มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีของกิจการ อยา่งไรก็ตาม หากมีลูกหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า

      อาจจะมีปัญหาดา้นการช าระเงิน     ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญให้เพียงพอกบัโอกาสท่ีจะเกิด

      ความสูญเสียดงักล่าว

      36.3  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

              ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา  เกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสญัญา ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหาย

      แก่กลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทั มีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกคา้เรียกเก็บเงินล่วงหนา้

      ก่อนเร่ิมด าเนินงานและเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีท าเสร็จ      ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตาม

      บญัชีของสินทรัพยห์ลงัหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา

     36.4  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย

              ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย   เกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนไป     ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กลุ่มบริษทัในปี

     ปัจจุบนัและปีต่อ ๆ ไป กลุ่มบริษทั มีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากสญัญาบางส่วน จะก าหนดอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

     และแลว้แต่ผูใ้ห้กูแ้ละผูกู้จ้ะตกลงกนั ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 5, 22 และ 25

     36.5  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

              กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากไม่มีรายการลูกหน้ีและเจา้หน้ีเป็นสกุลเงินตรา

     ต่างประเทศ

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                   )
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36. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

     36.6  ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

              สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุนชัว่คราว 

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   เงินให้กูย้ืมระยะสั้น   หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน    ประกอบดว้ย 

     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

              ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม นอกจากน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่ากลุ่มบริษทั 

     ไม่มีความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีนยัส าคญั

37. การบริหารจดัการทุน

              วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

       และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม

              ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และ 2561   มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 1.70 1.22 1.26 0.83

38. การวดัมูลค่ายติุธรรม

               ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

       ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะดงัน้ี

(หน่วย: บาท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

      งบการเงินรวม

           สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

             เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ :

            หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 0.00 313,967,360.43 0.00 313,967,360.43

       งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

       เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ :

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 0.00 307,688,095.12 0.00 307,688,095.12

               ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                   )
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39. การเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด

               ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทั   มีเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือช าระค่าท่ีดินส าหรับพฒันาโครงการและ

       ไดจ้ดจ านองท่ีดินดงักล่าว จ  านวน 111.30 ลา้นบาท (หมายเหตุขอ้ 25)

40. การจดัประเภทบญัชีใหม่

               ในระหว่างปี  2561      กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทบญัชีใหม่จากส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)    จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

       เป็นบญัชีรายไดอ่ื้น - ดอกเบ้ียรับ เพ่ือให้งบการเงินแสดงรายการเฉพาะส่วนท่ีเป็นของบุคคลอ่ืน ผลของการจดัประเภทบญัชีใหม่

       ท  าให้บางรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี 

       ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

( หน่วย : บาท )

ก่อนจดัประเภท รายการท่ีจดัประเภท หลงัจดัประเภท

บญัชีใหม่ บญัชีใหม่ บญัชีใหม่

รายไดอ่ื้น

อ่ืน ๆ 23,920,721.82 (263,484.88) 23,657,236.94

ค่าใชจ่้าย

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (11,920,878.16) 263,484.88 -11,657,393.28

( หน่วย : บาท )

ก่อนจดัประเภท รายการท่ีจดัประเภท หลงัจดัประเภท

บญัชีใหม่ บญัชีใหม่ บญัชีใหม่

     รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

       เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

             ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11,920,878.16 (263,484.88) 11,657,393.28

             ดอกเบ้ียรับ -12,075,963.61 263,484.88 -11,812,478.73

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                   )

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

งบกระแสเงินสดรวม
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41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

               ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติดงัน้ี

               อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท โดยจ่ายเป็น

       เงินปันผลระหว่างกาล เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 หุ้นละ 0.20 บาท คงเหลือท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมอีกหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงิน 

       185.20 ลา้นบาท

               อนุมติัออกและเสนอขายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อประเภทมีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนัวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท

       อายหุุ้นกูไ้ม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้

               ทั้งน้ีมติดงักล่าวจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป

42. การอนุมติังบการเงิน

               งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                   )


