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ส่วนที่ 2.2.4 
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

2.2.4.1 ภาพรวมการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

2.2.4.1.1 ภาพรวมการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) (“24CS” หรือ “บริษทั”) ประกอบธุรกิจเป็นผูน้ าเขา้
และตวัแทนจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ประเภทปรับอากาศและระบายอากาศ แบรนดช์ั้นน ามาตรฐานสากลย่ีห้อ TROX และเป็นผู ้
จัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศแบรนด์ชั้นน ามาตรฐานสากลหลายรายอาทิเช่น 
TRANE, AAF, KRUGER HONEYWELL เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัเป็นผูใ้ห้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคาร และงานรับเหมาก่อสร้างเพื่อสามารถให้การบริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งครบวงจรมากขึ้น 

 บริษทัมีขอบเขตการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารท่ีส าคญัประกอบดว้ย (1) งานระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ (2) งานระบบไฟฟ้าและการส่ือสาร (3) ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกนัอคัคีภยั และ (4) 
งานติดตั้งฉนวนกนัเสียง รวมถึงให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างงานอ่ืนเพ่ิมเติม อาทิ9เช่น งานโยธา งานสถาปัตย ์ซ่ึงเป็น
ส่วนงานสนับสนุนจากงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารเดิมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู ้
บริการรับเหมาแบบครบวงจร ทั้งน้ี การให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารของบริษทัส่วนใหญ่จะเป็น
ลกัษณะการว่าจา้งเฉพาะงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแยกต่างหากจากระบบอื่น เน่ืองจากระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศเป็นระบบงานท่ีบริษทัมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์การให้บริการรับเหมาติดตั้งในหลากหลายประเภท
โครงการและยงัคงไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ดว้ยทีมวิศวกรท่ีมีศกัยภาพในปัจจุบนั บริษทั
จึงมุ่งเน้นท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑ์และให้บริการรับเหมางานก่อสร้างรวมถึงการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบการ
อาคารทุกระบบอยา่งครบวงจร เพื่อสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ส่งมอบงานท่ีมี
คุณภาพและไดม้าตรฐาน ภายในระยะเวลาท่ีไดต้กลงร่วมกนั อนัเป็นผลให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ในการ
ด าเนินงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างต่อเน่ือง โดยฐานลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัจะเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง
หลกั (Main contractor) ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ อาทิเช่น งานระบบรถไฟฟ้า ส่ิงปลูก
สร้างบริเวณท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า รวมถึง สถานีไฟฟ้า อาคารส านกังาน เป็นตน้ 

2.2.4.1.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 บริษทัจดัท างบการเงินภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยเป็นคร้ังแรกส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทั้ งน้ี ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 1 (TFRS1) วันท่ี
เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (จากเดิมท่ีจดัท าขึ้นภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ) คือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยตวัเลขท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบในงบการเงินไดมี้การ
ปรับใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบังบการเงินงวดปัจจุบนั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีบริษทัเร่ิมถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงไปเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ TFRS1 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยท่ีมีผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัเป็น
คร้ังแรกท่ีมีนยัส าคญัมีดงัน้ี 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TFRS15) 
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 TFRS15 ก าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนในการก าหนดและรับรู้รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงก าหนดให้บริษทั

ตอ้งรับรู้รายไดต้ามหลกัการการโอนการควบคุม คือ รับรู้รายไดเ้พื่อให้สะทอ้นถึงการโอนการควบคุมในสินคา้หรือบริการ

ไปยงัลูกคา้ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงจ านวนท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บจากสินคา้และบริการท่ีไดโ้อนไป แทนหลกัการรับรู้

รายไดต้ามหลกัการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนในสินคา้และบริการไปยงัผูซ้ื้อ 

 บริษทัน า TFRS15 มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (วนัท่ีเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินเป็นคร้ังแรก) โดยใชวิ้ธีปรับปรุงยอ้นหลงั บริษทัใชวิ้ธีปฏิบติัท่ีผ่อนปรนโดยบริษทัไม่ไดท้  าการปรับปรุงยอ้นหลงั

การแสดงรายการของสัญญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 การรับรู้ดังกล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 1 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS16) 

 TFRS16 ก าหนดให้บริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยไม่ตอ้งจดั

ประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน และสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป บริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และหน้ีสินตาม

สัญญาเช่า เวน้แต่เป็นสัญญาเช่าระยะส้ัน และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

 บริษทัน า TFRS16 มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (วนัท่ีเปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินเป็นคร้ังแรก) โดยใชวิ้ธีปรับปรุงยอ้นหลงั การรับรู้ดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัที่ 1 

(ค) มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้(TAS12) 

 TAS12 ก าหนดให้รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน บริษทัไดน้ ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

(วนัท่ีเปล่ียนแปลงมาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก) โดยใชวิ้ธีปรับปรุงยอ้นหลงั 

(ง) มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน (TAS19) 

 TAS19 ก าหนดให้ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้บริษทัไดน้ ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (วนัท่ี

เปล่ียนแปลงมาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก) โดยใชวิ้ธีปรับปรุงยอ้นหลงั 

(จ) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 32 (TAS32) การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7 (TFRS7) การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 (TFRS9) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

(TFRIC16) 
การป้องกันความเ ส่ียงของ เ งินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19 
(TFRIC19) 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินไดก้ าหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบติัส าหรับการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และให้
ทางเลือกบริษทัในการเลือกถือปฏิบติัการบญัชีป้องกันความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลกัการรับรู้
รายการ ระหว่างรายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง (Accounting Mismatch) และให้แนวปฏิบติั
ในรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินท่ีออกโดยบริษทัว่าเป็นหน้ีสินหรือทุน และก าหนดให้บริษทั
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในรายละเอียด 

 หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีนั้น บริษทัตอ้งพิตารณาจากทั้ง 
ก) โมเดลธุกิจส าหรับการถือสินทรัพยท์างการเงิน และ ข) ลกัษณะกระแสเงินสดตามสัญญา ว่าเขา้เง่ือนไขของการเป็นเงิน
ตน้และดอกเบ้ีย (SPPI) หรือไม่ ซ่ึงการจดัประเภทนั้นจะมีผลต่อการวดัมูลค่าของรายการสินทรัพยท์างการเงินดว้ย หลกัการ
ใหม่ยงัรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินรวมทั้งสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ซ่ึงบริษทัจะตอ้งพิจารณารับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก และทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 บริษทัน านโนบายการบญัชีใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดย
ใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้
งวด (Modified Retrospective) โดยไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

2.2.4.1.3 รายการที่ไม่ได้เกิดขึน้เป็นประจ า (Non-Recurring Items) ที่มีนัยส าคัญ 

 -ไม่มี- 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1) รายได้ 

 รายไดข้องบริษทั ประกอบดว้ย 1) รายไดจ้ากงานก่อสร้าง ซ่ึงไดแ้ก่การให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคารและงานรับเหมาก่อสร้างประเภทอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 2) รายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ของงาน
ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ซ่ึงได้แก่ วสัดุอุปกรณ์ประเภทระบบปรับอากาศและระบายอากาศและวสัดุอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นตัวแทนและผูจ้ ัดจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศแบรนด์ชั้นน า
มาตรฐานสากลหลายรายอาทิเช่น TRANE, TROX, AAF, KRUGER, HONEYWELL เป็นตน้ และ 3) รายไดอ้ื่น อาทิเช่น 
ดอกเบ้ียรับ และรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ เป็นตน้ โดยบริษทัมีรายไดจ้ากงานก่อสร้าง และรายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุ
และอุปกรณ์เป็นรายไดห้ลกั ทั้งน้ี สัดส่วนรายไดป้ระเภทต่าง ๆ ของบริษทั สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 

รายได้จากงานก่อสร้าง 

 รายไดจ้ากงานก่อสร้างของบริษทั หมายถึง รายไดจ้ากงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงาน
รับเหมาก่อสร้างงานประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย จ านวนเงินเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญา บวกจ านวน
เงินตามมูลค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสัญญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงานหรือการเรียกร้องค่าเสียหาย หาก มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรายไดแ้ละสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ เม่ือสามารถประมาณผลของงานบริการ
ตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยรายไดแ้ละตน้ทุนงานก่อสร้างตามสัญญาจะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตาม
สัดส่วนของขั้นความส าเร็จของงาน โดยขั้นความส าเร็จของงานตามสัญญาอา้งอิงกบัอตัราส่วนตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้น
ของงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งส้ิน  

 บริษทัมีรายไดจ้ากงานก่อสร้างและงานบริการในปี 2562 - 2564 เป็น จ านวน 112.99 ลา้นบาท จ านวน 156.85 
ลา้นบาทและ 396.26 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.82 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 152.63 ในปี 2563 และ
ปี 2564 ตามล าดบั 

 ในปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากงานก่อสร้างและงานบริการเท่ากบั 156.85 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 
43.86 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38.82 โดยการปรับตวัเพ่ิมขึ้นของรายไดด้งักล่าว มีสาเหตุส าคญัมาจาก 1) ในระหว่างปี 2563 
บริษทัชนะประมูลโครงการขนาดใหญ่จ านวน 2 โครงการซ่ึงไดแ้ก่โครงการ MRT - Park & Ride Pink Line มูลค่า 112.00 
ลา้นบาทและโครงการอาคารบริการผูโ้ดยสารบริเวณลานจอดรถ ATTA ดอนเมือง มูลค่า 55.00 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
มีมูลค่าสูงกว่าโครงการท่ีบริษทัเคยชนะประมูลในปี 2562 ซ่ึงมีมูลค่าเฉล่ียประมาณ 15.00 - 20.00 ลา้นบาทต่อโครงการ จึง
ช่วยขยายฐานการรับรู้รายไดท่ี้มากขึ้นเป็นปัจจยัหลกั ในขณะท่ีบริษทัมีจ านวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและรับรู้
รายไดใ้นปี 2563 จ านวน 10 โครงการซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี 2562 ท่ีมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและรับรู้รายไดจ้ านวน 11 
โครงการ โดยในปี 2563 บริษทัมีโครงการก่อสร้างท่ีส าคญั ไดแ้ก่โครงการ MRT - Park & Ride Pink Line,โครงการอาคาร
บริการผูโ้ดยสารบริเวณลานจอดรถ ATTA ดอนเมือง, โครงการ Bang Pakong Power Plant (LB5) และโครงการ Substation 
-Phuket ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ท่ีเร่ิมเซ็นสัญญาก่อสร้างในปี 2563 

 ในปี 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและงานบริการเท่ากับ 396.26 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จ านวน 
239.41 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 152.63 โดยรายไดจ้ากการก่อสร้างและงานบริการของปี 2564 ท่ีเพ่ิมขึ้น
เม่ือเทียบกบัปี 2563 ดงักล่าว มีเหตุผลส าคญัมาจากการท่ีบริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 25.00 ลา้นบาทเป็น 150.00 ลา้น
บาท จึงท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการมากขึ้น ประกอบกบัการเร่ิมปรับแผนธุรกิจมารับงานโครงการท่ีมี
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ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ในปี 2564 บริษทัชนะประมูลโครงการขนาดใหญ่ท่ีส าคญั จ านวน 3 โครงการซ่ึงไดแ้ก่ โครงการก่อ
ศูนย์ราชการ โซนซี มูลค่า 430.00 ล้านบาท , โครงการ JLK TOWER Sukhumvit มูลค่า 280.00 ล้านบาท , โครงการ 
PLEXUS-NMC EMS Plant มูลค่า 143.00 ลา้นบาท โครงการสถานีไฟฟ้ารัตนบุรี มูลค่า 130.07 ลา้นบาท และโครงการ 
Central World - Air conditioner มูลค่า 62.04 ลา้นบาท ในขณะท่ีบริษทัมีจ านวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและรับรู้
รายได้ในปี 2564 จ านวน 17 โครงการซ่ึงสูงกว่าปี 2563 ท่ีมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและรับรู้รายได้จ านวน 10 
โครงการ โดยในปี 2564 บริษทัมีโครงการก่อสร้างท่ีส าคญั ไดแ้ก่ โครงการก่อศูนยร์าชการ โซนซี, โครงการ JLK TOWER 
Sukhumvit, โครงการ PLEXUS-NMC EMS Plant, โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ารัตนบุรี, โครงการ Central World - Air 
conditioner ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ท่ีเร่ิมเซ็นสัญญาก่อสร้างในปี 2564 ในขณะเดียวกันบริษัทมีงานค้างรับ 
(Backlog) ท่ีมีรายไดต้่อเน่ืองจากปี 2563 ซ่ึงไดแ้ก่ โครงการ MRT - Park & Ride Pink Line เป็นปัจจยัส าคญั 

 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและงานบริการเท่ากบั 250.41 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนจ านวน 76.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 123.32โดยรายไดจ้ากการก่อสร้างและงาน
บริการในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนดงักล่าว มีเหตุผลส าคญัมาจากการท่ีบริษทั
ชนะประมูลโครงการขนาดใหญ่ท่ีส าคญัท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2564 หลายโครงการในขณะท่ีบริษทัมีจ านวนโครงการท่ีอยู่
ระหว่างก่อสร้างและรับรู้รายไดใ้นงวด 6 เดือนแรกปี 2565 จ านวน 8 โครงการซ่ึงสูงกว่างวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีโครงการ
ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและรับรู้รายไดจ้ านวน 7 โครงการ โดยในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีโครงการก่อสร้างท่ีส าคญั 
ได้แก่ โครงการก่อศูนย์ราชการ โซนซี, โครงการ JLK TOWER Sukhumvit, โครงการ PLEXUS-NMC EMS Plant, 
โครงการก่อสร้างกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ท่ีเร่ิมเซ็นสัญญาก่อสร้างในช่วงปลายปี 2564  

รายได้จากการจ าหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ คือ รายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ประเภทงานระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศและวสัดุอุปกรณ์อื่นท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ ผูรั้บเหมาก่อสร้างทัว่ไป หรือแก่เจา้ของโครงการในกรณีท่ี
บริษทัและเจา้ของโครงการไดต้กลงเง่ือนไขท่ีจะให้เจา้ของโครงการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์จากบริษทั โดยบริษทัมีรายไดจ้าก
การจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ในปี 2562 - 2564 เป็น จ านวน 248.54 ลา้นบาท จ านวน 244.59 ลา้นบาทและ 245.21 ลา้นบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 1.59 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.26 ปี 2563 และปี 2564 ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาเป็นระดับท่ีใกล้เคียงกัน เน่ืองจากในปี 2563 และปี 2564 อุตสาหกรรม
ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จากการท่ีภาครัฐได้ประกาศมาตรการให้หยุดการก่อสร้าง ใน
ขณะเดียวกนัภาคเอกชนก็ชะลอการเปิดตวัโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ จึงส่งผลกระทบสืบเน่ืองให้ยอดรายไดจ้ากการจ าหน่าย
วสัดุและอุปกรณ์ไม่เกิดการขยายตวั 

 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์เท่ากบั 155.30 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 115.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 293.78 โดยสาเหตุท่ีรายไดจ้ากจากการ
จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมขึ้นมากดงักล่าวเกิดจากการท่ีโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เร่ิมกลบัมาก่อสร้างภายหลงัจาก
ผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ไดผ้่อนคลายลง นอกจากน้ีจากแผนการก่อสร้างท่ีเคยล่าช้ากว่าก าหนด จึงท าให้
ลูกคา้ของบริษทัเร่งการก่อสร้างจึงท าให้มียอดค าส่ังซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้นตาม รวมไปถึงบริษทัไดรั้บค าส่ัง
ซ้ือจากโครงการก่อสร้างใหม่ 
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รายได้อ่ืน 

 รายไดอ่ื้นของบริษทัส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ เป็นตน้ โดยบริษทัมีรายได้
อื่นในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 จ านวน 6.62 ลา้นบาท จ านวน 0.72 ลา้นบาท จ านวน 0.64 ลา้นบาทและ
จ านวน 1.05 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.80 ร้อยละ 0.18 ร้อยละ 0.10 และร้อยละ 0.45 ของรายไดร้วม
ตามล าดบั โดยรายไดอ้ื่นในปี 2562 ท่ีมีจ านวนสูง 6.62 ลา้นบาทดงักล่าวเกิดจาการท่ีบริษทั ไดท้  าการกลบัรายการค่าใชจ้่าย
คา้งจ่ายท่ีตั้งไวเ้กินเป็นรายไดอ่ื้นรวมจ านวน 5.73 ลา้นบาท โดยค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายท่ีกลบัรายการส่วนใหญ่ เป็นรายการค่าจา้ง
ผูรั้บเหมาช่วงแรงงานท่ีไม่สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จและมาเรียกเก็บเงินจากบริษทัได ้เป็นตน้ 

ตาราง 1 โครงสร้างรายไดข้องบริษทัแบ่งตามประเภทการให้บริการในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 - 2565 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1)  รายไดจ้ากการก่อสร้าง 112.99 30.69 156.85 39.00 396.26 61.71 
2)  รายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ 248.54 67.51 244.59 60.82 245.21 38.19 

รวมรายได้จากการก่อสร้างและขายสินค้า 361.53 98.20 401.44 99.82 641.47 99.90 
รายไดอ่ื้น1/ 6.62 1.80 0.72 0.18 0.64 0.10 

รายได้รวม 368.15 100.00 402.16 100.00 642.11 100.00 

 

โครงสร้างรายได้ 
งวด 6 เดือนแรกปี 2564 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1)  รายไดจ้ากการก่อสร้าง 142.24 78.21 250.41 61.56 
2)  รายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ 39.44 21.69 155.30 38.18 

รวมรายได้จากการก่อสร้างและขายสินค้า 181.68 99.90 405.71 99.74 

รายไดอ่ื้น1/ 0.19 0.10 1.07 0.26 
รายได้รวม 181.87 100.00 406.78 100.00 

หมายเหตุ:1/ รายไดอ่ื้น ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบ้ียรับ และในปี 2562 บริษทัไดท้ าการกลบัรายการค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีตั้งไวเ้กินเป็น
รายไดอ่ื้นซ่ึงเป็นการปรับปรุงรายการทางบญัชีตามมาตรฐานปกติรวมจ านวน 5.73 ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีกลบัรายการส่วน
ใหญ่ เป็นรายการค่าจา้งผูรั้บเหมาช่วงแรงงานท่ีไม่สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จและมาเรียกเก็บเงินจากบริษทัได ้เป็นตน้ 

2) ต้นทุนงานก่อสร้างและต้นทุนขายสินค้า ก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรขั้นต้น  

ต้นทุนงานก่อสร้าง 

 ตน้ทุนงานก่อสร้างหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าวสัดุและสินคา้ ตน้ทุนค่าผูรั้บเหมาช่วง เงินเดือนและ
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัพนกังาน รวมถึงค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ของแต่ละโครงการ เช่น ค่าเช่าส านกังาน ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ า ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร เป็นตน้ 

 ในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีตน้ทุนงานก่อสร้าง จ านวน 99.51 ลา้นบาท จ านวน 137.88 
ลา้นบาท จ านวน 348.96 ลา้นบาท และจ านวน 220.53 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น ร้อยละ 88.06 และร้อยละ 87.90 ร้อยละ 
88.06 และร้อยละ 88.07 ของรายไดจ้ากงานก่อสร้างตามล าดบั ในขณะท่ีก าไรขั้นตน้จากการก่อสร้าง ในปี 2562 - 2564 และ
งวด 6 เดือนแรกปี 2565 มีจ านวน 13.49 ลา้นบาท จ านวน 18.97 ลา้นบาท จ านวน 47.30 ลา้นบาท และจ านวน 29.88 ลา้น
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บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 11.94 ร้อยละ 12.10 ร้อยละ 11.94 และร้อยละ 11.93 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราก าไร
ขั้นตน้ในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ท่ีอยู่ในกรอบร้อยละ 11.93 - 12.10 ดงักล่าวเกิดจาก นโยบายในการ
เลือกรับงานของบริษทัท่ีเน้นประมูลงานเฉพาะโครงการท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้เหมาะสมตามกรอบนโยบายของบริษทั ทั้งน้ี 
สาเหตุท่ีบริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนงานก่อสร้างและตน้ทุนงานบริการและสามารถมีอตัราก าไรขั้นตน้ไดเ้น่ืองจากบริษทั
มีความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัจากการท่ีเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ประเภทเคร่ืองปรับอากาศและระบบระบาย
อากาศและวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงท าให้สามารถซ้ือวสัดุและอุปกรณ์หลกั (Main Equipment) ซ่ึงมกัเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง
ไดถู้กกว่าผูรั้บเหมาก่อสร้างทัว่ไป 

 ส าหรับแนวโนม้ของสัดส่วนตน้ทุนค่าวสัดุและสินคา้ก่อสร้างต่อรายไดจ้ากการก่อสร้างรวมท่ีมีการปรับตวัสูงขึ้น
ต่อเน่ืองจากร้อยละ 31.00 ในปี 2562 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 41.25 ร้อยละ 78.41 และร้อยละ 76.68 ในปี 2563 ปี 2564 และงวด 6 
เดือนแรกปี 2565 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราตน้ทุนค่าวสัดุและสินคา้ต่อตน้ทุนก่อสร้างของบริษทั ท่ีมี
การปรับสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นจากสัดส่วนตน้ทุนการก่อสร้างอ่ืน โดยอตัราส่วนของตน้ทุนค่าวสัดุและสินคา้ต่อตน้ทุนก่อสร้าง
รวมของงวดเดียวกนัในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 อยูท่ี่ร้อยละ 35.20 ร้อยละ 46.92 ร้อยละ 89.05 และร้อย
ละ 87.07 โดยการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนต้นทุนค่าวสัดุและสินค้าในปี 2564 เป็นต้นมานั้น มีสาเหตุมาจากลักษณะการ
ให้บริการงานก่อสร้างของบริษทัในระยะหลงัส่วนใหญ่เป็นงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ซ่ึงโครงสร้าง
ตน้ทุนของงานประเภทดงักล่าวมีมูลค่าตน้ทุนในส่วนสินคา้และวสัดุท่ีสูงกว่างานทัว่ไปท่ีบริษทัให้บริการก่อสร้างในอดีต
ซ่ึงเป็นลกัษณะงานระบบไฟฟ้า ประปา และส่ือสารเป็นหลกั 

 และดว้ยโครงสร้างตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่าวจึงท าให้สัดส่วนตน้ทุนค่าผูรั้บเหมาช่วงต่อรายได้
จากงานก่อสร้างรวมในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 มีแนวโน้มลดลงตามสัดส่วนค่าวสัดุและสินคา้จากงาน
ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่าวสัดุและสินคา้ของงานระบบไฟฟ้าประปาและส่ือสารท่ีบริษทั
ให้บริการก่อสร้างในอดีต ตามท่ีอธิบายขา้งตน้อยูท่ี่ร้อยละ 52.00 ร้อยละ 44.49 ร้อยละ 8.33 และร้อยละ 8.35 ตามล าดบั  

แผนภาพแสดงสัดส่วนสัดส่วนรายได้จากการรับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคารและงานก่อสร้างจ าแนกตามประเภท
โครงการในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 

  

 

 

 ในขณะท่ีเงินเดือนพนกังานและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานซ่ึงเป็นตน้ทุนคงท่ีในช่วงปี 2562 - 2564 และงวด 6 
เดือนแรกปี 2565 มีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกัโดยค่าใชจ้่ายดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.44 - 3.45 ของรายได้

โรงไฟฟ้า
      

โรงแรม
     

อาคาร
      

โรงไฟฟ้า
      

สถานีรถไฟฟ้า
      

อาคาร
      

โรงงาน
  .   

โรงพยาบาล
 .   

โรงไฟฟ้า
 .   

อาคาร
  .   

อาคาร
      

โรงไฟฟ้า
      

หา้งสรรพสินคา้
      

โรงงาน
      

โรงพยาบาล
     

โรงแรม
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จากงานก่อสร้าง ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเส่ือมราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั โดยค่าใชจ้่าย
ดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.08 - 0.38 และประมาณร้อยละ 0.05 - 0.15 ของรายไดจ้ากงานก่อสร้างตามล าดบั 

ตาราง 2 รายละเอียดหลกัของตน้ทุนงานก่อสร้างในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 - 2565 

ต้นทุนงานก่อสร้างและงานบริการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละต่อ
ต้นทุน
ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ
รายได้งาน
ก่อสร้าง 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละต่อ
ต้นทุน
ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ
รายได้งาน
ก่อสร้าง 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละต่อ
ต้นทุน
ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ
รายได้งาน
ก่อสร้าง 

ตน้ทุนค่าวสัดุและสินคา้ 35.03 35.20 31.00 64.70 46.92 41.25 310.73 89.05 78.41 
ตน้ทุนค่าผูรั้บเหมาช่วงแรงงาน 58.75 59.04 52.00 69.78 50.61 44.49 33.00 9.46 8.33 
เงินเดือน และ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 3.90 3.92 3.45 2.10 1.53 1.34 1.75 0.50 0.44 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าขนส่ง 0.43 0.44 0.38 0.46 0.34 0.29 0.32 0.09 0.08 
ค่าเส่ือมราคา 0.17 0.17 0.15 0.19 0.14 0.12 0.29 0.08 0.07 
ตน้ทุนบริการอ่ืนๆ 1.23 1.23 1.09 0.65 0.47 0.41 2.86 0.82 0.72 

รวม 99.51 100.00 88.06 137.88 100.00 87.90 348.96 100.00 88.06 

 

ต้นทุนงานก่อสร้างและงานบริการ 

งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละต่อ
ต้นทุนก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ
รายได้งาน
ก่อสร้าง 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละต่อ
ต้นทุนก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ
รายได้งาน
ก่อสร้าง 

ตน้ทุนค่าวสัดุและสินคา้ 100.93 83.46 70.96 192.00 87.07 76.68 

ตน้ทุนค่าผูรั้บเหมาช่วงแรงงาน 17.97 14.86 12.64 20.91 9.48 8.35 

เงินเดือน และ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 0.75 0.62 0.52 4.56 2.07 1.82 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าขนส่ง 0.23 0.19 0.16 0.39 0.18 0.16 

ค่าเส่ือมราคา 0.12 0.10 0.08 0.12 0.05 0.05 

ตน้ทุนบริการอ่ืนๆ 0.95 0.78 0.66 2.56 1.16 1.02 

รวม 120.94 100.00 85.03 220.53 100.00 88.07 

หมายเหต:ุ 
1/ ตน้ทุนบริการอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ค่าวสัดุส้ินเปลือง ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม และค่าซ่อมแซม เป็นตน้ 

ต้นทุนขายสินค้า 

 ตน้ทุนขายสินคา้ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าวสัดุอุปกรณ์และสินคา้ เงินเดือนและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบั
พนกังานขาย ค่าใชจ้่ายในการน าเขา้สินคา้ รวมถึงค่าโสหุ้ยต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นตน้ 

 ในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีตน้ทุนขายสินคา้ จ านวน 198.25 ลา้นบาท จ านวน 216.68 
ลา้นบาท จ านวน 214.74 ลา้นบาท และจ านวน 134.88 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น ร้อยละ 79.76 ร้อยละ 88.59 ร้อยละ 87.57 
และร้อยละ 86.85 ของรายไดจ้ากการขายตามล าดบั ในขณะท่ีก าไรขั้นตน้จากการขายในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือน
แรกปี 2565 มีจ านวน 50.29 ลา้นบาท จ านวน 27.91 ลา้นบาท จ านวน 30.47 ลา้นบาท และจ านวน 20.43 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 20.24 ร้อยละ 11.41 ร้อยละ 12.43 และร้อยละ 13.16 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราก าไรขั้นต้นในปี 
2563-2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ท่ีปรับตวัลดลงจากปี 2562 เน่ืองจากบริษทัมีงานขายวสัดุและอุปกรณ์ให้แก่ลูกคา้
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ในกลุ่มโรงงานซ่ึงมีมูลค่าการส่ังซ้ือขนาดใหญ่จึงให้ส่วนลดราคาขายแก่ลูกค้าดังกล่าว ประกอบกับชะลอตัวลงของ
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้เกิดการแข่งขนัของตลาดวสัดุและอุปกรณ์เพ่ือการก่อสร้าง
รุนแรงขึ้นท าให้บริษทัลดราคาขายและอตัราก าไรขั้นตน้แก่ลูกคา้ในกลุ่มอ่ืน ๆ ลงเพื่อรักษายอดขายและส่วนแบ่งทาง
การตลาด  

แผนภาพแสดงสัดส่วนสัดส่วนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศจ าแนกตามประเภทโครงการในปี 2562 - 2564 
และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 

ปี 2562 ปี 2563 

  
 

ปี 2564 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 

  

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลักของบริษทัประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน
พนกังานฝ่ายบริหาร ค่าแรง โบนสั และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอ่ืน ค่าตรวจสอบบญัชี และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ 
ค่าอบรมสัมมนา ค่าเส่ือมราคา ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์ค่าเบ้ียประกนั เป็นตน้  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 มีจ านวน 31.13 ลา้นบาท จ านวน 
35.60 ลา้นบาท จ านวน 50.27 ลา้นบาท และจ านวน 33.58 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาสัดส่วนของค่าใชจ้่าย

อาคาร
      

โรงแรม
     

โรงไฟฟ้า
     

โรงพยาบาล
     

โรงงาน
     คอนโดมิเนียม

     

โรงงาน
      

อาคาร
     

โรงแรม
     

โรงพยาบาล
     โรงไฟฟ้า

     

โรงเรียน
     

หา้งสรรพสินคา้
     

อาคาร
      

โรงงาน
      

โรงพยาบาล
      

โรงแรม
     

โรงไฟฟ้า
     

โรงเรียน
     

หา้งสรรพสินคา้
     

โรงงาน
  .   

โรงพยาบาล
 .   

โรงไฟฟ้า
 .   

อาคาร
  .   
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ในการขายและบริหารต่อรายไดจ้ากงานก่อสร้างและการขายสินคา้ของบริษทัจะพบว่าสัดส่วนดงักล่าวจะอยูท่ี่ ร้อยละ 8.61 
ร้อยละ 8.97 ร้อยละ 7.84 และร้อยละ 8.28 ตามล าดบั  

 ในปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารปรับตวัเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 4.87 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.64 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบบญัชีเพื่อ
เตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัและการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานเพ่ือรองรับการขยาย
งาน ตลอดจนบริษทัมีการปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนกังานประจ า 

 ในปี 2564 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 14.27 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.63 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากค่าคอมมิชชัน่ส าหรับพนกังานขายซ่ึงท่ีเพ่ิมขึ้นอนัเป็นผล
มาจากจ านวนและมูลค่าโครงการของบริษทัท่ีขยายตวัสูงขึ้นอย่างมากในปี 2564 โดยในปี 2564 บริษทัชนะงานประมูล
ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการ PLEXUS-NMC EMS Plant มูลค่า 143.00 ล้านบาท 
โครงการศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 พ้ืนท่ีโซน C มูลค่า 430.00 ลา้นบาท และ โครงการ JLK 
Sukhumvit Soi 7 Office 280.00 ลา้นบาท จึงท าให้ค่าใชจ้่ายเงินเดือนและค่าแรงมีจ านวนเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564  

 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
จ านวน 13.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 64.56 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวกบัพนกังานซ่ึงแปรผนัตามการเพ่ิมขึ้นของจ านวนพนกังานของบริษทั และ (2) การเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมในการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (“IPO”) ซ่ึงไดแ้ก่ 
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นส าคญั 

 

ตาราง 3 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 - 2565 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

2562 2563 2564 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน       

เงินเดือนและค่าแรง 9.53 30.60 13.03 36.18 23.90 47.54 
โบนสั 0.80 2.57 0.67 1.86 0.00 0.00 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานอ่ืน1/ 4.73 15.18 2.37 6.60 4.00 7.96 

รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน 15.05 48.36 16.07 44.64 27.90 55.50 

ค่าตรวจสอบบัญชี 0.80 2.57 2.10 5.85 2.56 5.10 

ค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 1.11 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ2/ 15.28 49.07 17.83 49.51 19.25 38.29 

รวม 31.13 100.00 36.00 100.00 50.27 100.00 
อัตราส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารต่อรายไดจ้ากงานก่อสร้างและขายสินคา้ 

8.61 8.97 7.84 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
งวด 6 เดือนแรกปี 2564 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 

มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน     
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
งวด 6 เดือนแรกปี 2564 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 

มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 

เงินเดือนและค่าแรง 10.32 50.57 16.59 49.41 

โบนสั 0.00 0.00 0.00 0.00 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานอ่ืน1/ 1.45 7.08 2.47 7.35 

รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน 11.77 57.66 19.06 56.76 

ค่าตรวจสอบบัญชี 1.15 5.64 1.31 3.90 

ค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 0.00 0.00 0.66 1.95 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ2/ 7.49 36.70 12.56 37.39 

รวม 20.41 100.00 33.58 100.00 

อัตราส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารต่อรายไดจ้ากงานก่อสร้างและขายสินคา้ 

11.23 8.28 

หมายเหต:ุ 

1/ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับพนักงานอ่ืน ประกอบด้วย สวสัดิการต่าง  ๆ ของพนักงาน เงินสะสม/สมทบกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ ค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังาน เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ค่าแบบฟอร์มพนกังาน เป็นตน้ 

2/ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าอบรมสัมมนา ค่าเส่ือมราคา ค่าน ้ าค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้ายในการ
ตรวจสอบภายใน เป็นตน้ 

4) หนีส้งสัยจะสูญและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 หน้ีสงสัยจะสูญ เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเงินประกนั
ผลงานเพ่ือแสดงความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเงินประกันผลงานในแต่ละงวดบัญชี โดย
ส าหรับการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบริษทันั้น ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้ง และสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น ประกอบในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 2.30 ลา้นบาทจากลูกหน้ีการคา้จ านวน 2 ราย 
หลงัจากท่ีบริษทัไดพ้ยายามติดตามทวงถาม และพิจารณาแลว้ว่าจะไม่สามารถเรียกรับช าระหน้ีดงักล่าวได ้ในขณะท่ี ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 2564 และ ณ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัไม่มีการตั้งหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด 

5) ต้นทุนทางการเงิน 

 ตน้ทุนทางการเงิน เป็นดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัจดัหาเงินกูยื้มเพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยในปี 2562 - 
2564 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 2.12 ลา้นบาท จ านวน 0.89 ลา้นบาท จ านวน 2.49 ลา้น
บาท และจ านวน 2.29 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.59 ร้อยละ 0.22 ร้อยละ 0.39 และร้อยละ 0.57 ของรายได้
จากงานก่อสร้างและรายไดจ้ากการขายในแต่ละปี โดยค่าใชจ้่ายทางการเงินทั้งหมดเป็นดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากการใชว้งเงิน
สินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ส่วนใหญ่เป็นวงเงินเพื่อการพาณิชย ์เช่น ค่าธรรมเนียม L/G ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี ดอกเบ้ีย
เจา้หน้ีเช่าซ้ือ และดอกเบ้ียจากภาระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

6) ก าไรสุทธ ิ
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 บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2562 - 2564 จ านวน 33.01 ลา้นบาท จ านวน 6.94 ลา้นบาท และจ านวน 19.46 ลา้นบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 8.97 ร้อยละ 1.73 และร้อยละ 3.03 ของรายไดร้วมในแต่ละปี ตามล าดบั ทั้งน้ี 
ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิในปี 2563 ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2562 มีสาเหตุส าคญัมาจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีท าให้
อุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตวัลงและท าให้บริษทัลดอตัราก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ลงเพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
เป็นหลกั ในขณะท่ีปี 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 19.46 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จ านวน 12.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 180.24 โดยการปรับตวัเพ่ิมขึ้นดังกล่าว มีเหตุผลส าคญัมาจากรายไดข้องธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ี
ขยายตวัขึ้นกว่าร้อยละ 152.63 จากการขยายฐานทุนจดทะเบียนเพื่อประมูลงาน ขณะท่ีอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัในปี 
2564 อยู่ท่ีร้อยละ 12.12 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและขายสินคา้ในงวดเดียวกนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี 2563 ท่ีร้อยละ 11.68 
ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและขายสินคา้ในงวดเดียวกนั โดยการเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ยของอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัในปี 2564 
เม่ือเทียบกับปี 2563 เป็นผลต่อเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีท าให้บริษทัมีต้นทุนในการ
ก่อสร้างท่ีสูงขึ้นในปี 2563 ซ่ึงบริษทัเร่ิมปรับตวักบัสถานการณ์ดงักล่าวไดดี้ขึ้นเลก็นอ้ยในปี 2564 

 บริษทัมีก าไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 จ านวน 11.91 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 2.93 ของรายไดร้วม 
เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 2.23 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 433.94 
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมขึ้นของรายไดร้วมของบริษทัจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีผ่อนคลายลงท าให้บริษทัสามารถกลบัมา
ก่อสร้างงานตามแผนงานและลูกคา้ของบริษทัมีการส่ังซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

 การปรับตวัเพ่ิมขึ้นของก าไรสุทธิของบริษทั มีสาเหตุจากการเติบโตดา้นรายไดข้องธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของ
บริษทัท่ีสูงขึ้นอย่างมากในปี 2564 อนัเป็นผลโดยตรงจากการท่ีบริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 25.00 ลา้นบาทเป็น 150.00 
ลา้นบาท จึงท าให้บริษทัมีเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจเพียงพอต่อการรับงานก่อสร้างในมูลค่าโครงการท่ีใหญ่ขึ้น
เม่ือเทียบกบัอดีต ซ่ึงเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษทัท่ีโดยอาศยัความไดเ้ปรียบจากจุดแขง็ท่ีบริษทัมีธุรกิจตน้น ้าคือการเป็น
ผูจ้ดัจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ท าให้สามารถจดัหาตน้ทุนค่าวสัดุก่อสร้างไดถู้กกว่าคู่แข่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการ
รับเหมาก่อสร้างรายอ่ืน 

 อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรสุทธิจะขึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบหลายปัจจยั อาทิเช่น ค่าใชจ้่ายคงท่ีใน
ส่วนของพนกังานประจ าส านกังาน (Back Office) ซ่ึงเป็นค่าใชจ้่ายคงท่ีซ่ึงไม่ไดแ้ปรผนัตามรายไดข้องบริษทั มูลค่าของการ
รับรู้รายไดจ้ากงานก่อสร้างในแต่ละปีซ่ึงตอ้งมีมูลค่าท่ีสูงเพียงพอท่ีจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงท่ี เป็นตน้ ซ่ึงองค์ประกอบ
ดงักล่าวถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราก าไรของบริษทัทั้งส้ิน ทั้งน้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-
19 ในช่วงท่ีผ่านมาท าให้ในบางโครงการท่ีบริษทัเร่ิมด าเนินการแล้วได้รับผลกระทบ โดยมีต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการ
มาตรการควบคุมและป้องกนัการแพร่เช้ือในโครงการหรือการ Standby เจา้หนา้ท่ีบางส่วนในแต่ละโครงการ ซ่ึงส่งผลท าให้
อตัราก าไรในโครงการนั้น ๆ ลดลงจากท่ีบริษทัเคยประมาณการไวเ้ดิม อย่างไรก็ตาม ไม่มีโครงการใดท่ีบริษทัไดรั้บ
ผลกระทบรุนแรงถึงขั้นท าให้เกิดผลขาดทุน 
 

2.2.4.1.4 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ ณ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จ านวน 93.16 ลา้นบาท จ านวน 
143.46 ลา้นบาท จ านวน 411.92 ลา้นบาท และจ านวน 451.53 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยร์วมใน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เม่ือเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 50.30 ลา้นบาท มีสาเหตุส าคญั มาจาก
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การเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีค่าก่อสร้างจ านวน 50.72 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของรายไดจ้ากการก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้น
เป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 268.46 
ล้านบาท โดยสาเหตุส าคญัของการปรับตวัเพ่ิมขึ้นเงินสดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 50.12 ล้านบาท ลูกหน้ีค่า
ก่อสร้างจ านวน 57.56 ลา้นบาท สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจ านวน 118.31 ลา้นบาทซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของรายได้
จากการก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นหลกั ในขณะท่ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 จ านวน 39.61 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัของการปรับตวัเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจ านวน 
64.87 ลา้นบาทซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของรายไดจ้ากการก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นหลกั 

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ ณ 30 มิถุนายน 2565 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัมีจ านวน 
15.55 ลา้นบาท จ านวน 2.75 ลา้นบาท จ านวน 52.87 ลา้นบาทและจ านวน 4.70 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัสินทรัพย์
รวมทั้งหมดอยู่ท่ี ร้อยละ 16.69 ร้อยละ 1.92ร้อยละ 12.83 และร้อยละ 1.04 ตามล าดบั โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีลดลงจาก 31 ธนัวาคม 2562 เกิดจากการลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน
เป็นหลกัโดยในงวดดงักล่าวบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2.45 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากลูกหน้ี
การคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายงาน และกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงินท่ีลดลง 6.81 ลา้นบาท จากการช าระเงินกูย้ืม
แก่สถาบนัการเงินและสัญญาเช่าทางการเงินเป็นหลกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ี
เพ่ิมขึ้นจาก 31 ธนัวาคม 2563 เกิดจากบริษทัมีกระแสเงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 93.75 ลา้นบาทเป็นหลกั 
ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ท่ีลดลงจาก 31 ธันวาคม 2564 เกิดจากบริษทัมี
กระแสเงินสดจ่ายปันผลจ านวน 14.00 ลา้นบาทและใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนจ านวน 
33.96 ลา้นบาทเป็นหลกั  

2) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนของบริษทัประกอบดว้ย ลูกหน้ีจากการขายสินคา้ ลูกหน้ีตามสัญญางาน
ก่อสร้าง ลูกหน้ีเงินค ้ าประกันผลงาน เงินมัดจ าจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และ ณ 30 
มิถุนายน 2565 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนรวมเป็นจ านวน 28.62 ลา้นบาท จ านวน 74.78 ลา้นบาท จ านวน136.90 
ลา้นบาท และจ านวน 118.73 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัสินทรัพยร์วมทั้งหมดอยู่ท่ี ร้อยละ 30.72 ร้อยละ 
52.12 ร้อยละ 33.23 และร้อยละ 41.52 ตามล าดบั 
 ลูกหน้ีการคา้สุทธิของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 มีจ านวน จ านวน 27.83 ลา้นบาท จ านวน 73.19 
ลา้นบาท และจ านวน 130.41 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วมอยู่ท่ี ร้อยละ 29.88 ร้อยละ 51.02 และ
ร้อยละ 31.66 ตามล าดบั โดยบริษทัจะรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ตามใบแจง้หน้ีท่ีออกเพ่ือเรียกเก็บตามงวดงานท่ีแลว้เสร็จ
ภายหลงัการส่งมอบ ซ่ึงโดยทัว่ไปบริษทัมีนโยบายให้เครดิตเทอมให้แก่ลูกคา้ 30 - 60 วนั หากพิจารณาจากตารางแสดงอายุ
ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัจะพบว่าลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระหรือมีอายุเกินวนันดัช าระ
นอ้ยกว่า 30 วนัซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สอดคลอ้งกนัของระยะเวลาในรับวางบิลและออกเช็คของลูกคา้ท าให้การช าระ
เงินอาจล่าชา้ไปกว่าท่ีก าหนด  
 ลูกหน้ีการคา้สุทธิของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึ้นจากลูกหน้ีการคา้สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
จ านวน 45.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 162.95 ซ่ึงแปรผนัตรงกบัจ านวนโครงการท่ีบริษทัอยูร่ะหว่างก่อสร้างและ
ส่งมอบงานท่ีมีจ านวนเพ่ิมขึ้นตามรายไดจ้ากงานก่อสร้าง โดยลูกหน้ีคงคา้งของบริษทั ณ ส้ินงวดปี 2563 ส่วนใหญ่เป็น
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โครงการของลูกคา้ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างของกลุ่มลูกคา้ประเภทงานอาคารและโรงงานเป็นหลกั ในขณะท่ีบริษทัไม่มี
ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน และ 6 - 12 เดือน รายใหม่เพ่ิมเติม 
 ลูกหน้ีการคา้สุทธิของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ิมขึ้นจากลูกหน้ีการคา้สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
จ านวน 57.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 78.18 โดยบริษทัมีลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือนจ านวน 129.89 
ลา้นบาทและไม่มีลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน แต่มีลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน จ านวน 0.52 ลา้นบาท 
โดยการคา้งช าระของลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือนดงักล่าวมีสาเหตุมาจากการจ่ายช าระเงินล่าชา้ของลูกหน้ี
จ านวน 1 ราย อย่างไรก็ตาม บริษทัพิจารณาแลว้คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ดงักล่าวไดเ้น่ืองจากเป็นลูกคา้ท่ีมี
ช่ือเสียง ประวติัฐานะทางการเงินดีซ่ึงในการเรียกช าระเงินนั้นจะอยู่ระหว่างการด าเนินการซ่ึงล่าช้าจากสถานการณ์ 
COVID-19 จึงไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด 
 ลูกหน้ีการคา้สุทธิของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ลดลงจากลูกหน้ีการคา้สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
จ านวน 18.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 13.27 โดยบริษทัมีลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือนจ านวน 
6.22 ลา้นบาท ลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน จ านวน 0.25 ลา้นบาท และลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือนจ านวน 
1.19 ลา้นบาท โดยการคา้งช าระของลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือนและ 6 - 12 เดือน ดงักล่าวมีสาเหตุมาจาก
การจ่ายช าระเงินล่าชา้ของลูกหน้ีจ านวน 1 ราย อย่างไรก็ตาม บริษทัพิจารณาแลว้คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา้
ดงักล่าวไดเ้น่ืองจากเป็นลูกคา้ท่ีมีช่ือเสียง ประวติัฐานะทางการเงินดีซ่ึงในการเรียกช าระเงินนั้นจะอยูร่ะหว่างการด าเนินการ
ซ่ึงล่าชา้จากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมแต่อย่างใด ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บช าระหน้ีจาก
ลูกคา้ 1 รายดงักล่าวท่ีเกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือนแลว้ทั้งจ านวนและไดรั้บช าระหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือนแลว้
บางส่วน ในเดือนกรกฎาคม 2565 
 ในปี 2564 บริษทัไดเ้ร่ิมน า TFRS 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั โดยใช้วิธีวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้น
เครดิตลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) โดยจากการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตลูกหน้ีท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารไดจ้ดักลุ่มลูกน้ีตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาท่ีเกิด
ก าหนดช าระ และเน่ืองจากลูกหน้ีค่าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บนั้น มีลกัษณะความเส่ียงท่ีใกลเ้คียงกบัลูกหน้ีส าหรับสัญญา
ประเภทเดียวกนั ฝ่ายบริหารจึงใชอ้ตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหน้ีกบัลูกหน้ีค่าก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บดว้ย อยา่งไร
ก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน บริษทัไดจ้ดัท าอายุของลูกหน้ีการคา้เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบซ่ึง
สามารถแสดงได ้ดงัน้ี 
 

ตาราง 4 แสดงอายลูุกหน้ีการคา้ 

อายุลูกหนี้การค้า 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 25.60 91.99 21.65 29.58 41.39 31.74 106.49 93.29 
เกินก าหนดช าระ         
 ไม่เกิน 3 เดือน 2.23 8.01 51.54 70.42 88.49 67.86 6.22 5.45 
 3 - 6 เดือน - - - - - - 0.25 0.22 
 6 - 12 เดือน - - - - 0.52 0.40 1.19 1.04 
 มากกว่า 12 เดือน 2.30 8.28 2.30 3.15 2.30 1.77 2.30 2.01 
รวมลูกหนี้การค้า 30.13 108.28 75.49 103.15 132.71 101.77 116.45 102.01 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2.30) (8.28) (2.30) (3.15) (2.30) (1.77) (2.30) (2.01) 
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อายุลูกหนี้การค้า 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 27.83 100.00 73.19 100.00 130.41 100.00 114.15 100.00 

สัดส่วนลูกหนี้การค้าต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 29.88 51.20 31.66 25.28 

 ในการพิจารณาวิเคราะห์ขอ้มูลการผิดนดัช าระหน้ีและรายการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญเพ่ือบนัทึกบญัชีค่าเผื่อผลขาดทนุ
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) บริษทัจะพิจารณากลุ่มลูกหน้ีการคา้แบ่งเป็น 1) ลูกหน้ีการคา้ท่ี
เป็นลูกคา้ใหม่ โดยจะพิจารณาลูกหน้ีดงักล่าวเป็นรายตวัจากขอ้มูลผลประกอบการ ขอ้มูลทางการเงินต่าง ๆ รวมถึงช่ือเสียง
และความน่าเช่ือถือของกิจการ 2) ลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้เก่า ซ่ึงบริษทัมีขอ้มูลการจ่ายช าระในอดีตของลูกคา้แต่ละรายอยู่แลว้ 
ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาโดยวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายช าระ การผิดนัดช าระหน้ี และรายการตัดจ าหน่ายหน้ีสูญจาก
ประสบการณ์ในอดีตของลูกหน้ีคา้งช าระยอ้นหลงัอย่างน้อย 3 ปี รวมถึงการพิจารณาปัจจยัท่ีอาจกระทบความสามารถใน
การช าระหน้ีของลูกหน้ีในอนาคต (Forward-looking Information) อย่างสมเหตุสมผลและมีขอ้มูลสนบัสนุนท่ีเพียงพอ ซ่ึง
จากการพิจารณาขอ้มูล ณ ปัจจุบนัพบว่า ไม่มีลูกคา้รายใดท่ีไม่จ่ายช าระ และไม่มีความเส่ียงเร่ือง Credit Risk นอกจากนั้น 
บริษทัมีนโยบายการให้ Credit Term กบัผูว่้าจา้งในการช าระค่าจา้งเหมาตามสัญญาท่ีเรียกเก็บแต่ละงวดอยูท่ี่ 30 - 60 วนั นบั
จากวนัท่ีส่งมอบงาน ขณะท่ีบริษทัไดรั้บ Credit Term ในการจ่ายช าระค่าสินคา้และบริการจากเจา้หน้ีการคา้อยูท่ี่ 60 - 90 วนั 

 ส าหรับการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้น ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้ง และสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น ประกอบในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 โดยในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ของบริษทัอยู่ท่ีระดบั 11.35 เท่า 
7.60 เท่า 6.16 เท่า และ 6.64 เท่า ซ่ึงคิดเป็นระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียท่ี 33 วนั 49 วนั 60 วนั และ 56 วนั ตามล าดบั  

3) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
บริษทัจะรับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเม่ือบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาสูง

กว่าจ านวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บ โดยจ านวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บรวมถึงจ านวนเงินส่วนท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดช้ าระ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ ณ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีรายการสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเท่ากบั 10.99 

ลา้นบาท 4.31 ลา้นบาท 122.61 ลา้นบาท และ 187.49 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วมอยูท่ี่ 
ร้อยละ 11.80 ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 29.77 และร้อยละ 41.52 ตามล าดบั โดยสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาของบริษทั คือ ลูกหน้ี
ค่าก่อสร้างตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บซ่ึงจะแสดงมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ซ่ึง
ค านวณตามอตัราส่วนตน้ทุนของงานให้บริการท่ีเกิดขึ้นกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีประมาณว่าจะใช้ในการให้บริการรับเหมา
ก่อสร้าง โดยบริษทัยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ีเพ่ือเรียกเก็บเน่ืองจากยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาโครงการ 

ทั้งน้ี โดยทัว่ไปแลว้เม่ือบริษทัด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งเสร็จส้ินแลว้จะเขา้สู่กระบวนการส่งมอบงานทนัที 
อยา่งไรก็ตาม ในขั้นตอนการตรวจรับงานจากลูกคา้อาจไม่ไดเ้กิดขึ้นในเวลาเดียวกนัทนัที ท าให้ขั้นตอนการส่งมอบงานของ
บริษทัยงัไม่เสร็จส้ินและไม่สามารถเขา้สู่ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ได ้ส่งผลให้ ณ ขณะเวลาใดเวลาหน่ึงสินทรัพยท่ี์
เกิดจากสัญญาขา้งตน้อาจแสดงมูลค่าท่ีค่อนขา้งสูงได ้ดงันั้น การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาต่อเน่ืองตั้งแต่ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และ ณ 30 มิถุนายน 2565 นั้น เป็นการเพ่ิมขึ้นตามอตัราขั้นความส าเร็จของงานท่ีบริษทัท า
เสร็จพร้อมส่งมอบให้แก่ลูกคา้และอยู่ระหว่างระยะเวลาคา้งเบิกตามขั้นตอนปกติ นอกจากนั้น การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยท่ี์
เกิดจากสัญญาดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัทิศทางการเติบโตของรายไดจ้ากการก่อสร้างของบริษทัตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 
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อยา่งไรก็ตาม ในการพิจารณาวิเคราะห์ขอ้มูลการผิดนดัช าระหน้ีและรายการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญเพ่ือบนัทึกบญัชีค่า
เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ของกลุ่มลูกหน้ีค่าก่อสร้างตามสัญญาท่ียงัไม่ได้
เรียกเก็บ บริษทัแบ่งลูกหน้ีกลุ่มดงักล่าวออกเป็น ประเภทท่ีเบิกตาม Monthly Progress กบั ประเภทท่ีเบิกตาม Milestone 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดบ้นัทึกบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจ านวน 0.25 ลา้นบาท
ของลูกคา้จ านวน 1 ราย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีบริษทัไดด้ าเนินการก่อสร้างตามสัญญาแลว้แต่เน่ืองจากโครงการดงักล่าวประสบ
ปัญหาท าให้ตอ้งหยุดการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 12 เดือน ซ่ึง ณ ปัจจุบนั บริษทัไดด้ าเนินการส่งจดหมายแจง้
หยดุปฏิบติังานก่อสร้างแก่ลูกคา้รายดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

4) สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือ คือ วสัดุและอุปกรณ์ท่ีรอการติดตั้ง อาทิเช่น ท่อเหลก็ด า ท่อ PVC ขอ้ต่อสวมไฟฟ้า และขอ้ต่อสวม
เกลียว เป็นตน้ โดยบริษทัมีวสัดุและอุปกรณ์ท่ีรอการติดตั้งคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และ ณ 30 มิถุนายน 
2565 จ านวน 2.95 ลา้นบาทจ านวน 3.87 ลา้นบาท จ านวน 7.71 ลา้นบาท และจ านวน 24.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
3.16 ร้อยละ 2.70 ร้อยละ 1.87 และร้อยละ 5.34 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั โดยการเพ่ิมขึ้นของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 มีสาเหตุจากมูลค่าและจ านวนของสินคา้ท่ีรอการติดตั้ง ณ วนัส้ินงวด ในโครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้างของ
บริษทัมีขนาดใหญ่และจ านวนหลายโครงการมากขึ้น ส่งผลให้สินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินงวดมีจ านวนสูงขึ้น 

5) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

โดยบริษทัมีเงินให้กูยื้มแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือ รายการท่ีบริษทัให้กูยื้มเงินระยะส้ันแก่บุคคลและนิติบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (โปรดดูรายละเอียดหัวขอ้รายการระหว่างกนั) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2563 บริษทัมีรายการเงินให้
กูยื้มระยะส้ันแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 10.19 ลา้นบาท และจ านวน 13.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.94 และ
ร้อยละ 9.17 ของสินทรัพยร์วมในงวดเดียวกนัตามล าดบั ทั้งน้ี บุคคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดมี้การช าระคืนเงินกูยื้ม
ให้แก่บริษทัครบทั้งจ านวนแลว้ในปี 2564 ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2564 เป็นตน้มาบริษทัไม่มียอดเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีก และบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะให้กูยื้มเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกต่อไป 

6) สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนของบริษทั ท่ีส าคญัประกอบดว้ย ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย เงินประกนัและเงินมดัจ าอ่ืน เป็นตน้ โดยบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 0.14 ลา้นบาทจ านวน 2.60 ลา้นบาท จ านวน 30.49 ลา้นบาท และจ านวน 36.47 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.15 ร้อยละ 1.81 ร้อยละ 7.40 และร้อยละ 8.08 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั โดยการเพ่ิมขึ้น
ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนมาจากมูลค่าลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาซ่ึงเป็นเงินท่ีบริษทัหกัไวจ้ากผูรั้บเหมาช่วง
ซ่ึงเป็นเงินประกนัผลงานตามปกติในงานว่าจา้งบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยเงินประกนัผลงานดงักล่าวเพ่ิมสูงขึ้นตามงาน
ก่อสร้างของบริษทั 

7) เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน 

 เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั คือ บญัชีเงินฝากประจ าท่ีมีอยู่กบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงบริษทัใชเ้ป็น
หลกัประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 มีจ านวน 5.65 ลา้นบาท 
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จ านวน 6.52 ลา้นบาท จ านวน 17.44 ลา้นบาท และจ านวน 17.44 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัสินทรัพยร์วมทั้งหมดอยู่
ท่ี ร้อยละ 6.06 ร้อยละ 4.54 ร้อยละ 4.23 และร้อยละ 3.86 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั   

8) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ แอร์เชนจ ์จ ากดั ในปี 2562 จ านวน 0.25 ลา้นบาท คิด
เป็นสัดส่วนเทียบกบัสินทรัพยร์วมทั้งหมดอยู่ท่ีร้อยละ 0.27 ของสินทรัพยร์วมในปีเดียวกนั อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก บริษทั 
ทเวนต้ีโฟร์ แอร์เชนจ์ จ ากดั ไม่มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจใด ๆ อย่างมีนัยส าคญัจึงท าให้ต่อมา ณ วนัท่ี 17 ธันวาคม 
2563 บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ แอร์เชนจ์ จ ากดั ไดจ้ดเลิกบริษทัต่อกระทรวงพาณิชย ์จึงท าให้นบัจากปี 2563 เป็นตน้มาบริษทัจึง
ไม่มีรายการเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว  

9) ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ท่ีส าคญัได้แก่ สินทรัพยซ่ึ์งบริษทัใช้ในการตกแต่งและปรับปรุงอาคาร
ส านักงานใหญ่ซ่ึงเช่าพ้ืนท่ีตามสัญญาเช่า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีส่วน
ปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิรวม จ านวน 1.45 ลา้นบาท จ านวน 2.36 ลา้นบาท จ านวน 4.40 ลา้นบาทและจ านวน 
5.87 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัสินทรัพยร์วมทั้งหมดอยู่ท่ี ร้อยละ 1.55 ร้อยละ 1.65 ร้อยละ 1.07 และร้อยละ 1.30 
ตามล าดบั  

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจ านวน 0.92 ลา้นบาท เม่ือ
เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเกิดจากการขยายต่อเติมส านกังานเพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นการรองการขยายตวัของจ านวน
พนกังานเป็นหลกั 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจ านวน 2.04 ลา้นบาท เม่ือ
เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการขยายต่อเติมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับระบบงานและระบบรักษาความ
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศในพ้ืนท่ีส านกังานของบริษทั 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจ านวน 1.46 ลา้นบาท เม่ือ
เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการขยายต่อเติมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับระบบงานและระบบรักษาความ
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศในพ้ืนท่ีส านกังานของบริษทั 

10) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนของบริษทั ได้แก่ ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นหลกั โดยมูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากบั จ านวน 0.00 ลา้นบาท จ านวน 0.00 ลา้นบาท จ านวน 0.24 ลา้นบาท 
และจ านวน 0.19 ลา้นบาท และคิดเป็น ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.06 และร้อยละ 0.04 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั 
โดยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัท่ีลดลง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เกิดจากการ
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยต์ามปกติ 

11) สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ไดแ้ก่ สินทรัพยท่ี์แสดงสิทธิของผูเ้ช่าในการใชสิ้นทรัพยต์ามสัญญาเช่า ซ่ึงไดแ้ก่ สิทธิการ
เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน ยานพาหนะ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ส านกังาน เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ 30 
มิถุนายน 2565 มีจ านวน 12.23 ลา้นบาท จ านวน 17.33 ลา้นบาท จ านวน 14.60 ลา้นบาท และจ านวน 16.80 ลา้นบาท คิด
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เป็นสัดส่วนเทียบกบัสินทรัพยร์วมทั้งหมดอยูท่ี่ ร้อยละ 13.13 ร้อยละ 12.08 ร้อยละ 3.54 และร้อยละ 3.72 ของสินทรัพยร์วม 
ตามล าดบั  

12) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดขึ้นส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชโ้ดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี
เท่ากบัจ านวน 0.22 ลา้นบาท จ านวน 1.42 ลา้นบาท จ านวน 1.39 ลา้นบาท และจ านวน 2.81 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.24 
ร้อยละ 0.99 ร้อยละ 0.34 และร้อยละ 0.62 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั โดยสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีของบริษทัส่วน
ใหญ่ประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวจากรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณการหน้ีสินระยะยาว ประมาณการหน้ีสิน
ไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน เป็นตน้ 

หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีหน้ีสินรวม จ านวน 63.24 ล้านบาท จ านวน 
104.48 ลา้นบาท จ านวน 274.94 ลา้นบาทและจ านวน 285.39 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 67.89 ร้อยละ 72.83 ร้อยละ 66.75 
และร้อยละ 63.20 ของยอดหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้น ตามล าดบั  

 รายละเอียดของรายการหน้ีสินท่ีมีสาระส าคญัของบริษทัมีดงัน้ี 

1) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนของบริษทัประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ค่าวสัดุ เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน และ เงินรับ
ล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้
และเจา้หน้ีอ่ืนเป็น จ านวน 32.35 ลา้นบาท จ านวน 62.35 ลา้นบาท จ านวน 129.63 ลา้นบาทและจ านวน 152.99 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 34.72 ร้อยละ 43.46 ร้อยละ 31.47 และร้อยละ 33.88 ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นตามล าดบั  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 30.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 92.73 โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากเจา้หน้ี
การคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นจ านวน 35.36 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเจา้หน้ีค่าซ้ือวสัดุอุปกรณ์และเจา้หน้ีผูรั้บเหมาช่วงตามรอบการช าระเงิน
เป็นหลกั  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 67.28 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 107.91 โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้จ านวน 33.87 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายอื่นซ่ึงไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายจากเจา้หน้ีค่ารับเหมาก่อสร้างท่ียงั
ไม่ไดรั้บวางบิลท่ีเพ่ิมขึ้น จ านวน 28.48 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษทัไดรั้บงานใหม่ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2564 จ านวน
หลายโครงการสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากงานก่อสร้างท่ีมีจ านวนเพ่ิมขึ้น  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 23.37 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.03 โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้จ านวน 47.17 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเจา้หน้ีค่าซ้ือวสัดุอุปกรณ์และเจา้หน้ีผูรั้บเหมาช่วงตามรอบการ
ช าระเงินเป็นหลกั 
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ในขณะท่ีระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ียของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565
อยูท่ี่ 27 วนั และ 41 วนั 48 วนัและ 59 วนั ตามล าดบั 

2) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และ 30 

มิถุนายน 2565 มีจ านวนเท่ากบั 5.00 ลา้นบาท จ านวน 8.01 ลา้นบาท จ านวน 74.35 ลา้นบาท และจ านวน 42.68 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.37 ร้อยละ 5.58 ร้อยละ 18.05 และร้อยละ 9.45 ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้น ตามล าดบั โดยการ
เพ่ิมขึ้นของเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัในปี 2564 มาจากการขายลดตัว๋เงิน1 (Discounted Notes Receivable) จ านวน 55.44 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดน้ าเงินสดมาใชห้มุนเวียนในการด าเนินงานก่อนจะถึงวนัครบก าหนดของตัว๋ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวนรวม
เท่ากบั จ านวน 4.57 ลา้นบาท จ านวน 4.00 ลา้นบาท จ านวน 21.03 ลา้นบาท และจ านวน 27.51 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 
4.90 ร้อยละ 2.79 ร้อยละ 5.11 และร้อยละ 6.09 ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้น ตามล าดบั 

ทั้งน้ี เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินของบริษทั เป็นเงินกูยื้มเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างเป็นหลกั ซ่ึงโดยทัว่ไปบริษทัจะ
สามารถเบิกใช้เงินกูแ้ละทยอยช าระคืนเงินกูส้ าหรับค่าก่อสร้างตามแต่ขอ้ตกลงท่ีไดท้  ากบัแต่ละสถาบนัการเงิน ขณะท่ี
บริษทัใชเ้งินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องระยะส้ันเป็นหลกั อย่างไรก็
ตาม การเพ่ิมขึ้นของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินของบริษทัในปี 2564 มีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้น
ของเงินกูห้มุนเวียนระยะส้ันในลกัษณะของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋เงินรับขายลด ดงัท่ีไดอ้ธิบายไปขา้งตน้เป็นส าคญั ซ่ึง 
การเพ่ิมขึ้นของเงินกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินของบริษทัเป็นผลท่ีแปรผนัตามการขยายตวัของธุรกิจของบริษทัในช่วงปี 
2564 เป็นตน้มา 

 
ตาราง 5 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 มิ.ย. 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น 
จากสถาบนัการเงิน 

5.00 52.27 8.01 66.71 74.35 77.95 42.68 60.81 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัทางการเงิน 
ส่วนท่ีจะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

0.74 7.71 0.80 6.63 7.28 7.63 10.04 14.30 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัทางการเงิน 
ส่วนท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระใน 1 ปี 

3.83 40.02 3.20 26.66 13.75 14.42 17.47 24.89 

รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน  9.57 100.00 12.01 100.00 95.38 100.00 70.19 100.00 

3) หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา คือ รายการหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือบริษทัไดรั้บช าระเงินจากลูกคา้ตามสัญญาก่อนท่ี
บริษทัจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั อาทิเช่น เงินรับล่วงหน้าจากงานก่อสร้าง เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 

 
1 การรับซ้ือลดตัว๋เงิน เป็นบริการของธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป โดยการน าตัว๋เงิน ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือเช็ค ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระมา
ขายให้กบัธนาคาร เพ่ือเปลี่ยนเป็นเงินสด ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการขายลดตัว๋เงินอาจจะไดรั้บเงินจ านวนน้อยกว่าท่ีควรจะเป็นเน่ืองจาก
ธนาคารหรือผูรั้บซ้ือตัว๋เงินจะหักส่วนลด (Discount) ไวค้ิดตามระยะเวลาท่ีธนาคารถือตัว๋ไว ้เมื่อตัว๋ถึงก าหนดช าระธนาคารจะไดรั้บช าระเงิน
ตามตัว๋จากผูอ้อกตัว๋เต็มจ านวน 



 บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2.2.4 หนา้ 20 

2564 และ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจ านวนเท่ากบั จ านวน 7.53 ลา้นบาท จ านวน 9.69 ลา้นบาท 
จ านวน 24.47 ลา้นบาท และจ านวน 31.78 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 8.08 ร้อยละ 6.76 ร้อยละ 5.94 และร้อยละ 7.04 ของ
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ตามล าดบั 

4) หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่า 
 หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าของบริษทั เป็นรายการสัญญาเช่าของบริษทักบับริษทัลีสซ่ิงในการเช่าซ้ือยานพาหนะเพ่ือ
ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ซ่ึงโดยปกติสัญญาเช่าซ้ือจะมีอายเุฉล่ียประมาณ 5 ปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ 30 
มิถุนายน 2565 บริษทัมีหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าจ านวนเท่ากบั จ านวน 8.99 ลา้นบาท จ านวน 12.52 ลา้นบาท จ านวน 11.04 
ลา้นบาท และจ านวน 14.01 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 9.65 ร้อยละ 8.73 ร้อยละ 2.68 และร้อยละ 3.31 ของหน้ีสินและส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวม ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าเพ่ิมขึ้น จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 3.52 ลา้นบาท 
เป็นอตัราร้อยละ 39.15 จากภาระผกูพนัในการผอ่นช าระค่าเช่าซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นจากค่างวดของรถยนต ์
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าลดลง จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1.48 ลา้นบาท เป็น
อตัราร้อยละ 9.67 จากภาระผกูพนัในการผอ่นช าระค่าเช่าซ้ือท่ีลดลงจากค่างวดของรถยนตบ์างคนัท่ีช าระค่างวดเสร็จส้ิน 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าเพ่ิมขึ้น จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 1.50 ลา้นบาท 
เป็นอตัราร้อยละ 13.60 จากภาระผกูพนัในการผอ่นช าระค่าเช่าซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมจ านวนรถยนตเ์พ่ือใชง้านของบริษทั 
 
ตาราง 6 หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่า 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 มิ.ย 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ส่วนท่ีจะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 3.66 40.69 4.23 33.82 4.94 44.78 5.46 43.58 
- ส่วนท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระใน 1 ปี 5.33 59.31 8.28 66.18 6.09 55.22 7.07 56.42 
รวมหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า 8.99 100.00 12.51 100.00 11.03 100.00 12.53 100.00 

5) หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอใบก ากับ ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง และเงินกองทุน
ประกนัสังคมคา้งจ่าย เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนของบริษทั
มีจ านวน 0.52 ลา้นบาท จ านวน 1.17 ลา้นบาท จ านวน 5.54 ลา้นบาท และจ านวน 3.34 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วน
เทียบกบัหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นคิดเป็น ร้อยละ 0.56 ร้อยละ 0.82 ร้อยละ 1.34 และร้อยละ 0.74 ตามล าดบั  

6) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานของบริษทั คือ ภาระผูกพนัของบริษทัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินชดเชยให้กบัพนักงาน
เม่ือพนกังานออกจากงานตามหลกัของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 
2565 บริษทัมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจ านวน 1.10 ลา้นบาท จ านวน 1.83 ลา้นบาท จ านวน 2.73 ลา้นบาท และ
จ านวน 3.18 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.18 ร้อยละ 1.28 ร้อยละ 0.66 และร้อยละ 0.70 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึ้น จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 0.73 
ลา้นบาท เป็นอตัราร้อยละ 66.01 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึ้น จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 0.90 
ลา้นบาท เป็นอตัราร้อยละ 48.93 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึ้น จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 0.46 
ลา้นบาท เป็นอตัราร้อยละ 16.78 
 โดยการปรับตวัเพ่ิมขึ้นของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานดงักล่าวเกิดจากการปรับตวัเพ่ิมขึ้นของจ านวน
พนกังานเพื่อรองรับการขยายงาน และ ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานตามหลกัของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัมีจ านวน 29.92 ลา้นบาท 
จ านวน 38.98 ลา้นบาท จ านวน 136.98 ลา้นบาท และจ านวน 166.14 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 32.11 ร้อยละ 27.17 ร้อยละ 
33.25 และร้อยละ 36.80 ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นตามล าดับ การเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้นนั้น เป็นผล
โดยตรงมาจากการเพ่ิมขึ้นของก าไรสุทธิของแต่ละปีและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นหลกั 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 38.98 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วน
ของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 9.06 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1) บริษทัมีก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 6.72 ลา้นบาท 

2) บริษทับนัทึกรายการการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑจ์ านวน 2.73 ลา้นบาท  

3) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (0.38) ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 136.98 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วน
ของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 98.00 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1) บริษทัมีก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดจ านวน 19.25 ลา้นบาท 

2) บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 
จ านวน 125.00 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผูถื้อหุ้นไดช้ าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนบางส่วนคิดเป็นจ านวนเงิน 
93.75 ลา้นบาท  

3) บริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 9/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 10.00 บาท จากจ านวนหุ้นสามญั 1.50 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 15.00 ลา้น
บาท  

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีจ านวน 166.14 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วน
ของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 25.74 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1) บริษทัมีก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดจ านวน 11.91 ลา้นบาท 

2) บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนส่วนท่ียงัไม่ไดช้ าระจ านวน 31.25 ลา้นบาท  
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3) บริษทัจ่ายปันผลระหว่างกาลตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ใน
อตัราหุ้นละ 10.6667 บาท ส าหรับหุ้นท่ีช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า และอตัราหุ้นละ 9.0667 บาทส าหรับหุ้นท่ีช าระค่า
หุ้นไม่เตม็มูลค่า คิดเป็นจ านวนเงิน 14.00 ลา้นบาท  

การจ่ายเงินปันผล 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 10.00 บาท 
จากจ านวนหุ้นสามญั 1.50 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 15.00 ลา้นบาท 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2564ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุ้นละ 10.6667 บาท ส าหรับหุ้นท่ีช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า 100.00 บาท จ านวน 250,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 2.67 ลา้นบาท 
และในอตัราหุ้นละ 9.0667 บาท ส าหรับหุ้นท่ีช าระค่าหุ้น 85.00 บาท จากมูลค่าเต็ม 100.00 บาท จ านวน 1,250,000 หุ้น คิด
เป็นเงิน 11.33 ลา้นบาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งส้ิน 14.00 ลา้นบาท  

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 

หนังสือค า้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีภาระจากการให้สถาบนัการเงินออกหนงัสือค ้าประกนัสินคา้และผลงานตาม
สัญญาว่าจา้งงาน จ านวน 33.62 ลา้นบาท โดยใชเ้งินฝากสถาบนัการเงินเป็นหลกัประกนั 

1) คดีฟ้องร้อง 

 -ไม่มี- 

2) ค่าปรับงานล่าช้า 

 -ไม่มี- 

2.2.4.1.5 การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งวด 6 เดือนแรกปี 
2565 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานไดม้า (ใชไ้ป) 24.43 (2.45) (105.34) (33.96) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนไดม้า (ใชไ้ป) (18.13) (7.79) (0.19) (1.62) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินไดม้า (ใชไ้ป) 4.25 (2.57) 155.65 (12.59) 
กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึน้(ลดลง) 10.55 (12.80) 50.12 (48.17) 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 บริษทัมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 
จ านวน 24.43 ลา้นบาท จ านวน (2.45) ลา้นบาท จ านวน (105.34) ลา้นบาท และ จ านวน (33.96) ลา้นบาท ตามล าดบั  

ปี 2563 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน (2.45) ลา้นบาท โดยกระแสเงินสดไดม้า
(ใชไ้ป) ในกิจกรรมด าเนินงานดงักล่าว มีสาเหตุหลกัจากการขยายตวัของรายไดจ้ากการก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 38.82 
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ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ส่งผลให้บริษทัตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจท่ีมากขึ้น โดยรายการหลกัไดแ้ก่ 
กระแสเงินสดจ่ายจากลูกหน้ีการคา้ (46.16) ลา้นบาท ซ่ึงมากกว่ากระแสเงินสดรับจากเจา้หน้ีการคา้ 30.09 ลา้นบาทและ
กระแสเงินสดรับจากการก าไร 10.71 ลา้นบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนในสินทรัพยด์ าเนินงานคงเหลือ
ลดลง 

 ปี 2564 บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน (105.34) ลา้นบาท ซ่ึงการลดลง
ดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีบริษทัไดรั้บงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในช่วงปลายปี 2564 จ านวนหลายโครงการ 
อาทิเช่น โครงการก่อสร้างศูนยร์าชการจ านวน 430 ลา้นบาท, โครงการ JLK Tower จ านวน 280 ลา้นบาท เป็นตน้ จึงท าให้
งานท่ีเซ็นสัญญาใหม่ดงักล่าวอยูใ่นช่วงเตรียมงานก่อสร้าง ส่งผลให้บริษทัตอ้งใชร้ะยะเวลาในการวางบิลเพื่อเรียกช าระเงิน
จึงท าให้มีกระแสเงินสดจ่ายจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาค่อนขา้งมากโดยกระแสเงินสด
จ่ายส่วนใหญ่ไดแ้ก่ กระแสเงินสดจ่ายจากรายการสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจ านวน (118.59) ลา้นบาทเป็นหลกั 

งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน (33.96) ลา้นบาท 
ซ่ึงการลดลงดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีบริษทัไดรั้บงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในช่วงปลายปี 2564 จ านวนหลาย
โครงการ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างศูนยร์าชการจ านวน 430 ลา้นบาท, โครงการ JLK Tower จ านวน 280 ลา้นบาท เป็นตน้ 
จึงท าให้งานท่ีเซ็นสัญญาใหม่ดงักล่าวอยูใ่นช่วงเตรียมงานก่อสร้าง ส่งผลให้บริษทัตอ้งใชร้ะยะเวลาในการวางบิลเพ่ือเรียก
ช าระเงินจึงท าให้มีกระแสเงินสดจ่ายจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาค่อนขา้งมากโดยกระแส
เงินสดจ่ายส่วนใหญ่ไดแ้ก่ กระแสเงินสดจ่ายจากรายการสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจ านวน (64.87) ลา้นบาทเป็นหลกั 

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 ในปี 2562 - 2564 บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน จ านวน (18.13) ลา้นบาท (7.79) 
ลา้นบาท จ านวน (0.19) ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายการลงทุนของบริษทัในช่วงปี 2562 - ปี 2564 ไดแ้ก่ การลงทุนเพื่อต่อ
เติมขยายและซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน เงินสดจ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นตน้ ในขณะท่ี
งวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน จ านวน (1.62) ลา้นบาท ซ่ึงรายการหลกัเกิดจากเงินสดจ่าย
สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ านวน (1.65) ลา้นบาทเป็นหลกั 

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 เท่ากบั
จ านวน 4.25 ลา้นบาท จ านวน (2.57) ลา้นบาท จ านวน 155.65 ลา้นบาท และ จ านวน (12.59) ลา้นบาท ตามล าดบั 

ในปี 2563 บริษทัมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน (2.57) ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่
กระแสเงินสดจ่ายไดแ้ก่ เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบญัชี (25.62) ลา้นบาท เงินสดจ่ายคืนเงินตน้ตามสัญญาเช่า จ านวน (4.88) 
ลา้นบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชี จ านวน 28.63 ลา้นบาท รายการเงินกูย้ืม
เงินจากสถาบนัการเงินสุทธิจ านวน 9.57 ลา้นบาท 

ในปี 2564 บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 155.65 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่
กระแสเงินสดจ่ายไดแ้ก่ เงินสดจ่ายปันผลจ านวน (15.00) ลา้นบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ไดแ้ก่ รายการเงินกู้
ยืมเงินจากสถาบนัการเงินสุทธิจ านวน 88.82 ลา้นบาท และเงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 93.75 ลา้นบาทเป็น
หลกั 
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ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน (12.59) ลา้นบาท 
ซ่ึงส่วนใหญ่กระแสเงินสดจ่ายไดแ้ก่ เงินสดจ่ายจากการช าระคืนเงินแก่สถาบนัการเงินสุทธิ (34.57) ลา้นบาท เงินสดจ่ายปัน
ผลจ านวน (14.00) ลา้นบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ไดแ้ก่ รายการเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 31.25 ลา้น
บาทเป็นหลกั 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

1) อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และ ณ 30 มิถุนายน 2565 อตัราส่วนสภาพคล่องซ่ึงค านวณจากงบการเงินของ
บริษทัอยูท่ี่ 1.35 เท่า 1.18 เท่า 1.42 เท่า และ 1.51 เท่า ตามล าดบั และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ท่ีเท่ากบั 0.87 เท่า 0.90 
เท่า 0.77 เท่า และ 0.50 เท่า ตามล าดบั  

ในปี 2563 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัอยู่ท่ี 1.18 เท่าลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ี 1.35 เท่า โดยมีสาเหตุมา
จากการท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัลดลงในอตัราท่ีมากกว่าการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียน โดยเฉพาะสินทรัพย์
หมุนเวียนเร็วประเภทเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดท่ีลดลงจ านวน 12.80 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 82.31 
จากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากบริษทัอยูใ่นช่วงของการขยายงานก่อสร้างจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนเพื่อการด าเนินธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วกลบัมีอตัราท่ีเพ่ิมขึ้นในปี 2563 ท่ี 0.90 เท่า
เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ท่ี 0.61 เท่า เน่ืองจากการพิจารณาอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วของบริษทัจะตดัผลกระทบของ 
สินทรัพยห์มุนเวียนชา้ อาทิเช่น สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาซ่ึงเป็นรายการสินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัท่ีมีมูลค่าสูงขึ้นอยา่ง
มากในปีท่ีผา่นมาจากการขยายตวัของงานก่อสร้างออกไปเพ่ือสะทอ้นสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีสามารถแปรสภาพเป็นเงินสด
ไดเ้ร็ว โดยสินทรัพยห์มุนเวียนเร็วส่วนใหญ่ของบริษทัท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นรายการลูกหน้ีการคา้ท่ีมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 46.16 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 161.30 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ตามการขยายตวัของงานก่อสร้างของบริษทั  

ในปี 2564 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัอยู่ท่ี 1.42 เท่าเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัปี 2563 ท่ี 1.18 เท่า โดยมีสาเหตุมา
จากการท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัเพ่ิมขึ้นในอตัราท่ีมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียน โดยสินทรัพยห์มุนเวียน
หลกัท่ีเพ่ิมขึ้นไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพ่ิมขึ้นจ านวน 52.87 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1,821.97 จากปีก่อนหน้า ซ่ึงมาจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และรายการลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา ท่ีเพ่ิมขึ้นจ านวน 62.11 ลา้นบาทและจ านวน 118.31 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 83.07 และร้อยละ 
2,746.29 เน่ืองจากบริษทัอยูใ่นช่วงของการขยายงานก่อสร้างจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนเพ่ือการด าเนินธุรกิจ  

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วกลบัมีอตัราท่ีลดลงในปี 2563 ท่ี 0.77 เท่าลดลง
จากปี 2563 ท่ี 0.90 เท่า เน่ืองจากสินทรัพยห์มุนเวียนเร็วของบริษทัมีจ านวนเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าหน้ีสินหมุนเวียน โดยหน้ีสิน
หมุนเวียนของบริษทัท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเจา้หน้ีการคา้ท่ีมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 66.34 ลา้นบาท
และจ านวน 67.28 ล้านบาทตามล าดับเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าตามการขยายตัวของงานก่อสร้างของบริษทัในขณะท่ี
สินทรัพยห์มุนเวียนเร็วของบริษทัท่ีเพ่ิมขึ้นไดแ้ก่ เงินสดและลูกหน้ีการคา้มีจ านวนท่ีเพ่ิมขึ้นจ านวน 50.12 ลา้นบาทและ 
62.12 ล้านบาท โดยการเพ่ิมขึ้นดังกล่าวมีจ านวนน้อยกว่าการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยห์มุนเวียนเน่ืองจากมีลูกหน้ีการคา้
บางส่วนเป็นรายการสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนชา้ซ่ึงยงัไม่ถึงรอบการวางบิล 



 บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2.2.4 หนา้ 25 

ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัอยู่ท่ี 1.51 เท่าเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2564 ท่ี 1.42 
เท่า โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัเพ่ิมขึ้นในอตัราท่ีมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียน โดย
สินทรัพยห์มุนเวียนหลกัท่ีเพ่ิมขึ้นได้แก่ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ท่ีเพ่ิมขึ้นจ านวน 64.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 52.91 เน่ืองจากบริษทัอยู่ในช่วงของการขยายงานก่อสร้างจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนเพ่ือการด าเนิน
ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วกลบัมีอตัราท่ีลดลงในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ท่ี 
0.50 เท่าลดลงจากปี 2564 ท่ี 0.77 เท่า เน่ืองจากสินทรัพยห์มุนเวียนเร็วของบริษทัมีจ านวนเพ่ิมขึ้นนอ้ยกว่าหน้ีสินหมุนเวียน 
โดยหน้ีสินหมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษทัท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการ เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาท่ีมี
จ านวนเพ่ิมขึ้น 23.37 ลา้นบาทและ 7.31 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.03 และร้อยละ 29.87 ตามล าดบัเม่ือ
เทียบกบัปีก่อนหนา้ตามการขยายตวัของงานก่อสร้างของบริษทั 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2565 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.35 1.18 1.42 1.51 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.87 0.90 0.77 0.50 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั) 33 49 60 56 
ระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 2 4 4 9 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ย (วนั) 27 41 48 59 
วงจรเงินสด (วนั) 8 12 16 6 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษทัอยูท่ี่ 8 วนั 12 
วนั 16 วนั และ 6 วนั ตามล าดบั 

 ในปี 2563 บริษทัมีวงจรเงินสด 12 วนัเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 4 วนั เน่ืองจากบริษทัมีระยะเวลาเก็บหน้ีและ
ระยะเวลาขายสินคา้รวมกนัท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้รวมจ านวน 18 วนั ซ่ึงมากกว่าระยะเวลาช าระหน้ีท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือ
เทียบกบัปีก่อนหนา้ 14 วนั เน่ืองจากบริษทัอยู่ระหว่างการขยายงานก่อสร้างจึงท าให้จ าเป็นตอ้งให้เครดิตเทอมแก่ลูกคา้ใน
ระยะเวลาท่ีนานขึ้น 

 ในปี 2564 บริษทัมีวงจรเงินสด 16 วนัเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จ านวน 4 วนั เน่ืองจากบริษทัมีระยะเวลาเก็บหน้ีและ
ระยะขายสินคา้รวมกนัท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้รวมจ านวน 11 วนั ซ่ึงมากกว่าระยะเวลาช าระหน้ีท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบ
กับปีก่อนหน้า 4 วนั เน่ืองจากบริษทัอยู่ระหว่างการขยายงานก่อสร้างจึงท าให้จ าเป็นต้องให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าใน
ระยะเวลาท่ีนานขึ้น 

 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีวงจรเงินสด 6 วนัลดลงจากปี 2564 จ านวน 10 วนั เน่ืองจากในปลายปี 2564 
บริษทัมีลูกหน้ีท่ีช าระเงินค่าก่อสร้างล่าช้าซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงจ านวน 4 โครงการซ่ึง
บริษทัไดส่้งมอบงานและช าระเงินส่วนใหญ่ในตน้ปี 2565 จึงท าให้ระยะเวลาการเก็บหน้ีในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ลดลง
จาก 60 วนัในปี 2564 เหลือ 56 วนัในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 โดยบริษทัมีนโยบายการให้เครดิตแก่ลูกคา้ปกติอยูใ่นช่วง 30 - 
60 วนั 

2) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 
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 ปี 2563 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั ร้อยละ 20.15 ปรับตวัลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัรา 
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 967.51 ซ่ึงมีสาเหตุส าคญัมาจากก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัที่ปรับตวัลดลง
ร้อยละ 79.66 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนและส่วนผูถื้อหุ้นเฉล่ียท่ีสูงขึ้นจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 20.00 
ลา้นบาท  

 ปี 2564 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ  22.11 เพ่ิมขึ้ นจากปี 2563 ท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 20.15 ซ่ึงถึงแมบ้ริษทัจะมีก าไรจากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 190.47 เม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน แต่เน่ืองจากบริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 93.75 ลา้นบาทในปี 2564 จึงท าให้ส่วนผู ้
ถือหุ้นเฉล่ียปรับตวัสูงขึ้นเช่นเดียวกนั 

 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 15.72 ลดลงจากปี 2564 ท่ีมี
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 22.11 ซ่ึงเป็นผลมาจากบริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 93.75 ลา้นบาทใน
ปี 2564 จึงท าให้ส่วนผูถื้อหุ้นเฉล่ียปรับตวัสูงขึ้นเช่นเดียวกนัจึงท าให้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเม่ือเทียบ
กบัปี 2564 

3) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

 ปี 2563 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากบัร้อยละ 5.87 ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัรา ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร้์อยละ 43.47 ซ่ึงเป็นผลโดยตรงมาจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีลดลงร้อยละ 79.66 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อนเป็นหลกั ในขณะท่ีสินทรัพยข์องบริษทัมีอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 54.00 โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยด์งักล่าวมีสาเหตุ
หลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเป็นหลกั 

ปี 2564 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากบัร้อยละ 7.01 เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ท่ีมีอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร้์อยละ 5.87 อนัมีสาเหตุส าคญัมาจากก าไรสุทธิของบริษทัปี 2564 ท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ190.47 เม่ือเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ในขณะท่ีสินทรัพยข์องบริษทัเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 187.13 จากส้ินปี 2563 โดยการเพ่ิมขึ้นของ
สินทรัพยด์งักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญาจากการขยายตวัของงานก่อสร้างเป็นหลกั 

 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากบัร้อยละ 5.52 ลดลงจากปี 2564 ท่ีมีอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร้์อยละ 7.01 ในขณะท่ีสินทรัพยข์องบริษทัเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 9.62 จากส้ินปี 2564 โดยการ
เพ่ิมขึ้นของสินทรัพยด์งักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจากการขยายตวัของงานก่อสร้าง
เป็นหลกั 

4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงแสดง
โครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพยข์องกิจการมาจากการกูย้ืมหรือมาจากส่วนของผูถื้อหุ้นของกิจการ และสะทอ้นการ
พึ่งพาการกูย้ืมของบริษทั ท่ี 2.11 เท่า 2.68 เท่า 2.01 เท่า และ 1.72 เท่า ตามล าดบั  

 การเพ่ิมขึ้นของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงเท่ากบั 2.68 เท่า เม่ือเทียบกบั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ี 2.11 เท่า เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินท่ีร้อยละ 65.21 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ี
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การคา้ตามการขยายตวัของงานก่อสร้างเป็นหลกั ขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ิมขึ้นในอตัราท่ีน้อยกว่าท่ีร้อยละ 
30.29 ซ่ึงเกิดจากก าไรสะสมท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นหลกั 

 ส าหรับปี 2564 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ 2.01 เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 ซ่ึงอยูท่ี่ 
2.68 เท่า แม้ว่าหน้ีสินรวมในปี 2564 จะคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 163.14 จากปีก่อนหน้า แต่การเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจ านวน 93.75 ลา้นบาทในปี 2564 คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 375.00 จากปีก่อนหน้า จึงท าให้ส่วนผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้น
มากกว่าหน้ีสินท่ีเพ่ิมขึ้นในงวดเดียวกนั ซ่ึงเป็นเหตุให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัในปี 2564 ลดลง
ดงักล่าว 

 ส าหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 1.72 เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบัส้ิน
ปี 2564 ซ่ึงอยู่ท่ี 2.01 เท่า ซ่ึงเป็นผลโดยตรงมาจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 93.75 ลา้นบาทในปี 2564 ขณะท่ีหน้ีสิน
รวมของบริษทัเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย เม่ือเทียบกบัส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากกว่าหน้ีสินรวมของบริษทัจึงท าให้
อตัราส่วนดงักล่าวลดลงเป็นหลกั 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 6 เดือนแรก 

ปี 2565 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 2.11 2.68 2.01 1.72 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ร้อยละ) 43.47 5.87 7.01 5.52 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (ร้อยละ) 967.51 20.15 22.11 15.72 

 

2.2.4.1.6 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 1.72 เท่า ซ่ึงคาดว่าภายหลงัการขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชน ฐานทุนของบริษทัจะขยายเพ่ิมขึ้นประกอบกบับริษทัมีวตัถุประสงคจ์ะน าเงินท่ีไดไ้ปใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัมีความพร้อมต่อการขยายธุรกิจในอนาคต 
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งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ล าดับ โครงการ ลักษณะงานก่อสร้าง 
ปีที่เร่ิมงาน 
ตามสัญญา 

ปีที่คาดว่า 
จะเสร็จ/1 

มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานท่ียังไม่
รับรู้เป็นรายได้ 
(ล้านบาท) 

1.  กระทรวงมหาดไทย 
ติดตั้งระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ 

ม.ค. 2565 ม.ค. 2569 394.50 306.99 

2.  ศูนยร์าชการ โซน C 
ติดตั้งระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ 

ธ.ค. 2564 ต.ค. 2566 430.00 276.69 

3.  อาคารโรงงาน ITC 3.2 
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่ือสาร 
ระบบปรับอากาศและ
ระบบดบัเพลิง 

มิ.ย. 2565 ม.ค. 2566 270.00 261.33 

4.  JLK Tower 
ติดตั้งระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ 

ก.พ. 2565 ก.ค. 2566 280.00 228.21 

5.  สถานีไฟฟ้ารัตนบุรี ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ส.ค. 2564 ม.ค. 2566 130.07 75.74 

6.  
PLEXUS-NMC EMS 
Plant 

SUPPLY&INSTALLATI
ON - HVAC 

เม.ย. 2564 ก.ย. 2565 143.00 17.06 

7.  
MRT - Park & Ride 
Pink Line 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่ือสาร
และระบบปรับอากาศ 

ก.ค. 2563 ธ.ค. 2565 112.00 2.38 

รวม 1,759.57 1,168.41 
หมายเหตุ :  

/1 ปีท่ีคาดว่าจะเสร็จอ้างอิงจากก าหนดการตามสัญญาก่อสร้างหลักรวมถึงท่ีมีการขยายระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมเติมโดยมีสาเหตุจากการ

เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง การขอขยายขอบเขตงานก่อสร้างซ่ึงก่อให้เกิดงานเพ่ิมเติมจากสัญญา ผูว่้าจา้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง ผูว่้าจา้งส่ง

มอบพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่ตรงตามสัญญา เป็นตน้ 
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2.2.4.2 ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต  

 ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทันอกเหนือจาก
ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 2.2.2 การบริหารจดัการความเส่ียง มีดงัน้ี 

การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้นตาม Fully-diluted Basis 
 จากงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส าหรับรอบบญัชีงวด ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้รวม
เท่ากับ 118.75 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าท่ีได้ช าระแล้วหุ้นละ 100.00 บาท และหุ้นสามัญ 
1,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีไดช้ าระแลว้หุ้นละ 75.00 บาท ซ่ึงต่อมา ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2565 บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นครบทั้ง
จ านวนส่งผลให้ บริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้รวมเท่ากบั 150.00 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีไดช้ าระแลว้หุ้นละ 100.00 บาท 
 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ไดมี้มติอนุมติัการการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตรา
ไวต้่อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จ านวนหุ้นสามญัของบริษทัภายหลงัเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุ้นดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจาก 1,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท เป็น 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
นอกจากน้ี ในคราวเดียวกนัท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 65.00 ลา้นบาท จาก 150.00 ลา้นบาท เป็น 
215.00 ลา้นบาท ดว้ยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนจ านวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชน ทัว่ไป ทั้งน้ี หากพิจารณาก าไรต่อหุ้นภายหลงัจากการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จากงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงบริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเท่ากบั 19.25 ลา้นบาท จะเห็นไดว่้าก าไรสุทธิ
ต่อหุ้น จะเท่ากบั 12.83 บาทต่อหุ้น (ค านวณก าไรต่อหุ้นดว้ยจ านวนหุ้นเท่ากบั 1.50 ลา้นหุ้น) แต่หากจ านวนหุ้นของบริษทั
เพ่ิมขึ้นเป็น 430.00 ลา้นหุ้น ดว้ยก าไรสุทธิจ านวนเดียวกนั ก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัจะลดลงเหลือ 0.04 บาทต่อหุ้น 

อย่างไรก็ตามบริษทัคาดว่าในระยะยาวบริษทัจะไดรั้บผลดีจากการเสนอขายหุ้นและการน าหุ้นเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ในคร้ังน้ี โดยเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายขายหุ้นจะน าไปลงทุน และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งบริษทัจะไดรั้บผลประโยชน์อ่ืนๆ จากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาทิ ความคล่องตวัใน
การจดัหาแหล่งเงินทุน และภาพพจน์ท่ีดีในการเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีสนบัสนุนให้การด าเนินธุรกิจมีความคล่องตวัมาก
ขึ้น เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลให้ในอนาคตบริษทัจะมีรายไดแ้ละก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ชดเชยกบัผลกระทบจากจ านวนหุ้นท่ี
เพ่ิมขึ้นดงักล่าวได ้

 

 
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2565  

ณ วันที่ 22 มนีาคม 2565 
หลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 150,000,000 150,000,000 215,000,000 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (บาท) 150,000,000 150,000,000 215,000,000 
จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 1,500,000 300,000,000 430,000,000 
ราคาพาร์(บาท) 100.00 0.50 0.50 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 12.97 0.06 0.05 

  



 บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2.2.4 หนา้ 30 

2.2.4.3 ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

2.2.4.3.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงิน ผูส้อบบญัชี 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ของบริษทั 

โดย นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8470 จาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ของบริษทั 

โดย นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8470 จาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ของบริษทั 

โดย นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8470 จาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ส าหรับงวด 3 เดือนสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2565 ของบริษทั 

โดย นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8470 จาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

 รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้ายงานการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน ส าหรับปี 2562 - 2564 และงวด 6 
เดือนสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ของบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 

ส าหรับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 ได้
แสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินฉบบัดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผล
การด าเนินงานของบริษทัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วน
ไดเ้สียสาธารณะ 

ส าหรับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ได้
แสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินฉบบัดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผล
การด าเนินงานของบริษทัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส าหรับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565
ไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินฉบบัดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 
 



 บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2.2.4 หนา้ 31 

ส าหรับงบการเงินส าหรับงวด 6 เดือนสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทัส าหรับงวด 3 เดือนสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม 
2565 ไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
ไม่ไดจ้ดัขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของ
ผูส้อบบญัชี 
 

2.2.4.3.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2564 และ ณ 30 มิถุนายน 2565 ปรากฏดงัน้ี 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ตรวจสอบ สอบทาน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ณ 30 มิถุนายน 

2565 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15.55 16.69 2.75 1.92 52.87 12.83 4.70 1.04 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 28.62 30.72 74.78 52.12 136.90 33.23 118.73 26.29 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 10.99 11.80 4.31 3.00 122.61 29.77 187.49 41.52 
สินคา้คงเหลือ 2.95 3.16 3.87 2.70 7.71 1.87 24.11 5.34 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บคุคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

10.19 10.94 13.15 9.17 0.00 0.00 0.00 0.00 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 0.14 0.15 2.60 1.81 30.49 7.40 36.47 8.08 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 68.44 73.47 101.46 70.72 350.57 85.11 371.50 82.28 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้า
ประกนั 

5.65 6.06 6.52 4.54 17.44 4.23 17.44 3.86 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.25 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์-
สุทธิ 

1.45 1.55 2.36 1.65 4.40 1.07 5.87 1.30 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.06 0.19 0.04 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 12.23 13.13 17.33 12.08 14.60 3.54 16.80 3.72 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.22 0.24 1.42 0.99 1.39 0.34 2.81 0.62 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 4.92 5.28 14.37 10.02 23.28 5.65 36.92 8.18 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 24.72 26.53 42.00 29.28 61.35 14.89 80.03 17.72 
รวมสินทรัพย ์ 93.16 100.00 143.46 100.00 411.92 100.00 451.53 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้         
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ตรวจสอบ สอบทาน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ณ 30 มิถุนายน 

2565 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะ
ส้ันจากสถาบนัการเงิน 

5.00 5.37 8.01 5.58 74.35 18.05 42.68 9.45 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

0.74 0.79 0.80 0.56 7.28 1.77 10.04 2.22 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 32.35 34.72 62.35 43.46 129.63 31.47 153.00 33.88 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 7.53 8.08 9.69 6.76 24.47 5.94 31.78 7.04 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

3.66 3.93 4.23 2.95 4.94 1.20 5.46 1.21 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.91 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.52 0.56 1.17 0.82 5.54 1.34 0.00 0.00 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 50.70 54.43 86.25 60.12 246.21 59.77 246.30 54.55 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.83 4.11 3.20 2.23 13.75 3.34 17.47 3.87 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5.33 5.73 8.28 5.77 6.10 1.48 7.07 1.57 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.10 1.18 1.83 1.28 2.73 0.66 3.18 0.70 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2.27 2.44 4.91 3.42 6.16 1.50 11.37 2.52 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12.54 13.46 18.23 12.71 28.73 6.98 39.09 8.66 
รวมหน้ีสิน 63.24 67.89 104.48 72.83 274.94 66.75 285.39 63.20 
ส่วนของผูถื้อหุน้         
ทุนเรือนหุน้         
ทุนจดทะเบียน 25.00 26.84 25.00 17.43 150.00 36.41 215.00 47.62 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 25.00 26.84 25.00 17.43 118.75 28.83 150.00 33.22 
ก าไรสะสม         
จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.18 1.45 0.32 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4.92 5.28 11.25 7.84 14.75 3.58 11.96 2.65 
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 0.00 0.00 2.73 1.90 2.73 0.66 2.73 0.60 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 29.92 32.11 38.98 27.17 136.98 33.25 166.14 36.80 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 93.16 100.00 143.46 100.00 411.92 100.00 451.53 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 - 2565 
ปรากฏดงัน้ี 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 112.99 31.25 156.85 39.07 396.26 61.77 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 248.54 68.75 244.59 60.93 245.21 38.23 
ตน้ทุนการก่อสร้าง (99.51) (27.52) (137.88) (34.35) (348.96) (54.40) 
ตน้ทุนการขายสินคา้ (198.25) (54.84) (216.68) (53.98) (214.74) (33.48) 
ก าไรขั้นตน้ จากการก่อสร้าง 13.49 3.73 18.97 4.73 47.30 7.37 
ก าไรขั้นตน้ จากการขายสินคา้ 50.29 13.91 27.91 6.95 30.47 4.75 
ก าไรขั้นตน้ 63.78 17.64 46.88 11.68 77.77 12.12 
รายไดอ้ื่น 6.62 1.83 0.72 0.18 0.64 0.10 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่าย 70.40 19.47 47.60 11.86 78.41 12.22 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (6.44) (1.78) (5.80) (1.44) (10.08) (1.57) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (24.70) (6.83) (30.20) (7.52) (40.18) (6.26) 
รวมค่าใชจ้่าย (31.13) (8.61) (35.60) (8.97) (50.27) (7.84) 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 39.27 10.86 12.00 2.89 28.14 4.39 
ตน้ทุนทางการเงิน (2.12) (0.59) (1.29) (0.22) (2.49) (0.39) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 37.15 10.28 10.71 2.67 25.65 4.00 
ภาษีเงินได ้ (4.14) (1.14) (3.77) (0.94) (6.19) (0.97) 
ก าไรส าหรับงวด 33.01 9.13 6.94 1.73 19.46 3.03 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 

0.00 0.00 (0.28) (0.07) (0.25) (0.04) 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการจะไม่จดัประเภท
รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

0.00 0.00 0.06 0.01 0.05 0.01 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นรวมส าหรับงวด 33.01 9.13 6.72 1.67 19.25 3.00 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 160.55   27.77   49.90  
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 0.21   0.25   0.39  
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

สอบทาน 
งวด 6 เดือนแรกปี 2564 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 142.24 78.29 250.41 61.72 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 39.44 21.71 155.30 38.28 
ตน้ทุนการก่อสร้าง (120.94) (66.57) (220.53) (54.36) 
ตน้ทุนการขายสินคา้ (36.61) (20.15) (134.88) (33.24) 
ก าไรขั้นตน้ จากการก่อสร้าง 21.29 11.72 29.88 7.36 
ก าไรขั้นตน้ จากการขายสินคา้ 2.83 1.56 20.43 5.04 
ก าไรขั้นตน้ 24.12 13.28 50.31 12.40 
รายไดอ้ื่น 0.19 0.11 1.07 0.26 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่าย 24.31 13.38 51.37 12.66 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (3.49) (1.92) (7.03) (1.73) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (16.91) (9.31) (26.55) (6.54) 
รวมค่าใชจ้่าย (20.41) (11.23) (33.58) (8.28) 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3.91 2.15 17.79 4.39 
ตน้ทุนทางการเงิน (0.55) (0.30) (2.29) (0.57) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 3.36 1.85 15.50 3.82 
ภาษีเงินได ้ (1.13) (0.62) (3.59) (0.88) 
ก าไรส าหรับงวด 2.23 1.23 11.91 2.94 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

0.00 0.00 0.00 0.00 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นรวมส าหรับงวด 2.23 1.23 11.91 2.94 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.04  0.04  
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 50.00  283.22  
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งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ปรากฏดงัน้ี 

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 6 เดือน
แรกปี 2565 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        
ก าไรส าหรับปี 37.15 10.71 25.65 15.50 
รายการปรับปรุง     
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 0.00 2.73 0.00 0.00 
ค่าเส่ือมราคา 3.68 6.31 6.96 3.78 
(กลบัรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 3.73 (0.64) 0.29 0.00 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 0.25 0.00 0.00 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 1.48 0.38 0.00 (0.66) 
(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 0.00 0.00 0.00 (0.00) 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 0.48 0.44 0.64 0.46 
รายไดด้อกเบ้ีย (0.05) (0.23) (0.48) (0.35) 
ดอกเบ้ียจ่าย 0.61 0.89 2.49 2.29 
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (0.10) (46.16) (62.12) 18.17 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (10.99) 6.68 (118.59) (64.87) 
สินคา้คงเหลือ 2.57 (0.93) (3.83) (16.41) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 0.10 (2.27) (27.90) (4.15) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (1.37) (7.17) (8.43) (13.32) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3.01 30.09 66.93 23.30 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา (11.05) 2.16 14.78 7.31 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (0.52) 0.65 4.36 (2.19) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (0.17) 2.79 1.13 5.06 
กระแสเงินสดไดม้าจากการด าเนินก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ 28.58 6.22 (98.12) (26.10) 
การจ่ายดอกเบ้ีย (0.52) (0.76) (0.94) (1.02) 
การจ่ายภาษีเงินได ้ (3.63) (7.90) (6.28) (6.85) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 24.43 (2.45) (105.34) (33.96) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชเ้พ่ิมขึ้น (5.65) (0.87) (10.92) 0.00 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (1.04) (1.38) (2.35) (2.46) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.00 0.00 (0.25) 0.00 
เงินสดรับจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 0.00 0.00 0.00 2.46 
เงินสดจ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (1.30) (2.63) 0.00 (1.65) 
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งบกระแสเงินสด (หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 6 เดือน
แรกปี 2565 

เงินสดรับจากเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.10 106.41 120.82 0.00 
เงินสดจ่ายคืนเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (13.29) (109.37) (107.67) 0.00 
เงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ีย 0.05 0.05 0.18 0.04 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (18.13) (7.79) (0.19) (1.62) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน        
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชี 0.00 28.63 74.76 55.75 
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบญัชี (0.00) (25.62) (77.72) (52.85) 
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 5.00 9.97 88.82 95.82 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 0.00 (9.97) (19.52) (130.39) 
เงินสดรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.10 0.00 20.21 10.50 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (0.53) (0.69) (4.61) (5.07) 
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78.05 0.00 0.00 0.00 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (100.50) 0.00 0.00 0.00 
เงินสดจ่ายคืนเงินตน้ตามสัญญาเช่า (2.87) (4.88) (5.04) (3.60) 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนหุ้นสามญั 20.00 0.00 93.75 31.25 
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น 0.00 0.00 (15.00) (14.00) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 4.25 (2.57) 155.65 (12.59) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมขึ้น - สุทธิ 10.55 (12.80) 50.12 (48.17) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.98 15.55 2.75 52.87 
เงินเบิกเกินบญัชี (1.97) (0.00) 0.00 0.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 15.55 2.75 52.87 4.70 
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2.2.4.3.3  อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 6 เดือน
แรกปี 2565 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.35 1.18 1.42 1.51 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.87 0.90 0.77 0.50 
อนัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.39 (0.04) (0.63) (0.28) 
อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 11.35 7.60 6.16 6.64 
ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 33.00 49.00 60.00 56.00 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 183.62 103.97 97.36 44.68 
ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย วนั 2.00 4.00 4.00 9.00 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 13.69 8.91 7.76 6.28 
ระยะเวลาการช าระหน้ี วนั 27.00 41.00 48.00 59.00 
วงจรเงินสด วนั 8.00 12.00 16.00 6.00 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      
อตัราก าไรขั้นตน้ % 17.64 11.68 12.12 12.40 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 9.03 2.71 4.29 4.12 
อตัราส่วนรายไดอ้ื่นต่อรายไดร้วม % 1.80 0.18 0.10 0.26 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 74.82 (22.48) (383.04) (203.05) 
อตัราก าไรสุทธิ % 8.97 1.73 3.03 2.93 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 967.51 20.15 22.11 15.72 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 43.47 5.87 7.01 5.52 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 313.36 79.44 135.71 119.86 
อตัราหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 4.85 3.40 2.31 1.88 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 2.11 2.68 2.01 1.72 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 70.24 20.17 14.09 9.41 
หน้ิสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย 
ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

เท่า 0.61 1.91 3.73 5.31 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 2.54 0.79 0.32 0.24 
อตัราการจ่ายเงินปันผล  - - 77.10 117.54 
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2.2.4.4 ข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงานอ่ืน 

โครงการในอนาคต 

 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก และบริษทัไดเ้ขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ บริษทัมีแผนงานท่ีจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีไปใช้
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานอนัจะส่งผลให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น ทั้งรายได ้ก าไร 
รวมถึงอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในบริษทัให้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง และสร้างความมัน่คงทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน  

ทั้งน้ี แผนการลงทุนของบริษทัขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยัซ่ึงรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัมีแผนที่จะใชเ้งินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายความสามารถในการเขา้ประมูลงาน โดยบริษทัคาดว่าภายหลงั
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนแลว้เสร็จจะช่วยขยายขีดความสามารถในการรับงานของบริษทัให้เพ่ิมขึ้นได ้

 


