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ท่ี  24CS 2566-001 
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2566 
 
เร่ือง การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ขอน าส่งการวิเคราะห์และค าอธิบายของ           
ฝ่ายจดัการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ดงัน้ี 
 
รายได้จากการก่อสร้าง 
 ในปี 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างจ านวน 675.14 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 278.88 ลา้นบาท หรือ 
คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70.38 การเพ่ิมขึ้นของรายไดจ้ากการก่อสร้างในปี 2565 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า มีเหตุผลส าคญัมา
จากการท่ีบริษทัชนะประมูลโครงการขนาดใหญ่ท่ีส าคญัท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2564 หลายโครงการ รวมถึงจ านวนและมูลค่าของ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและรับรู้รายไดใ้นปี 2565 สูงกว่าปีก่อนหน้า โดยในปี 2565 บริษทัมีโครงการก่อสร้างท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร TUM 3.2,โครงการศูนยร์าชการ โซนซี, โครงการ JLK TOWER Sukhumvit, 
โครงการ PLEXUS-NMC EMS Plant และ โครงการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ท่ีเซ็นสัญญาก่อสร้าง
ในช่วงปลายปี 2564 
 
รายได้จากการขายสินค้า 
 ในปี 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 303.43 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหนา้จ านวน 58.21 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.74 โดยการเพ่ิมขึ้นของรายไดด้งักล่าวมาจากการท่ีโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เร่ิมกลบัมาด าเนินงาน
หลงัจากสถานการณ์ COVID-19 ไดผ้่อนคลายลง จึงท าให้ลูกคา้ของบริษทัเร่งแผนงานก่อสร้าง ท าให้มียอดค าส่ังซ้ือวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้นตามไปดว้ย รวมไปถึงค าส่ังซ้ือจากโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ ท่ีทยอยเปิดตวัในปี 2565 
 
รายได้อ่ืน  
 ในปี 2565 บริษทัมีรายได้อื่นจ านวน 3.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.38 ของรายได้รวมของงวดเดียวกัน 
ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากรายไดอ่ื้นในปี 2564 จ านวน 3.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นเท่ากบัร้อยละ 477.05 ทั้งน้ี รายไดอ้ื่นของ
บริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน และรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ การเพ่ิมขึ้น
ของรายไดอ้ื่นปี 2565 สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมขึ้นของรายไดจ้ากธุรกิจหลกัของบริษทั โดยอตัราส่วนระหว่างรายไดอ้ื่นและรายได้
รวมในงวดเดียวกนัไม่ไดมี้การเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
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ต้นทุนการก่อสร้าง 
 ในปี 2565 บริษทัมีตน้ทุนงานก่อสร้างจ านวน 591.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 87.63 ของรายไดจ้ากงานก่อสร้างใน
งวดเดียวกนั ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนของตน้ทุนงานก่อสร้างต่อรายไดจ้ากงานก่อสร้างในปี 2564 ท่ีร้อยละ 88.06 
โดยตน้ทุนงานก่อสร้างซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตน้ค่าวสัดุและสินคา้ ตน้ทุนค่าผูรั้บเหมาช่วง เงินเดือนและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัพนักงาน 
รวมถึงค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ของแต่ละโครงการ เช่น ค่าเช่าส านกังาน ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นตน้ 
 
ต้นทุนการขายสินค้า 
 ในปี 2565 บริษทัมีตน้ทุนการขายสินคา้จ านวน 278.43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 91.76 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้ใน
งวดเดียวกนั ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ท่ีมีอตัราส่วนตน้ทุนการขายสินคา้ต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้ในงวดเดียวกนั
ท่ีร้อยละ 87.57 เน่ืองมาจากสถานการณ์ค่าเงินดอลลาร์ท่ีแขง็ค่าขึ้นส่งผลให้ตน้ทุนของสินคา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศสูงขึ้นเม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในปี 2565 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จ านวน 25.33  
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.39 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัพนักงานซ่ึง 
แปรผนัตามการเพ่ิมขึ้นของจ านวนพนักงานของบริษทั และ (2) การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมในการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (“ IPO”) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
 
ก าไรสุทธ ิ
 ในปี 2565 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 24.46 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 2.50 ของรายไดร้วม เพ่ิมขึ้น 5.03 
ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน ท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 19.46 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 
3.03 สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมขึ้นของรายไดร้วมของบริษทัจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีผอ่นคลายลงท าให้บริษทัสามารถกลบัมา
ก่อสร้างงานตามแผนงาน และลูกคา้ของบริษทัมีการส่ังซ้ือวสัดุและอุปกรณ์เพ่ิมสูงขึ้นจากสาเหตุเดียวกนั 
 
สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,018.86 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2565 เม่ือเทียบกบัปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 606.94 ลา้นบาท มีสาเหตุส าคญัจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกและมาจากการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของ
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจ านวน 225.99 ลา้นบาท และลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเป็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของ
รายไดจ้ากการก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้น 
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หนีสิ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัมีหน้ีสินรวมจ านวน 409.79 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40.22 ของยอดหน้ีสินรวมและ
ส่วนของผูถื้อหุ้น การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เม่ือเทียบกบั ณ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 134.85 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 49.05 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินรวมมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของรายการเจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืนเป็นหลกั 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2565  บริษัทมีส่วนของผู ้ถือหุ้นจ านวน 609.07 ล้านบาท เ พ่ิมขึ้ นเ ม่ือเปรียบเทียบกับ 
ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 472.09 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก 

1) ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2565 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
10.6667 บาท ส าหรับหุ้นท่ีช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า และอตัราหุ้นละ 9.0667 บาท ส าหรับหุ้นท่ีช าระค่าหุ้นไม่เต็มมูลค่า  
คิดเป็นจ านวนเงิน 14.00 ลา้นบาท 

2) บริษทัได้รับช าระค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกเป็นเงินทั้งส้ิน 442 ล้านบาท  
ซ่ึงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 130 ลา้นหุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงเสนอขายหุ้นให้แก่ผูจ้องในราคาหุ้นละ 
3.40 บาท โดยบริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนสุทธิทางภาษีจ านวน 11.62  
ลา้นบาท แสดงเป็นหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุ้นในงบการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ โดยค่าใชจ้่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวสุทธิจากภาษี 

3) บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนส่วนท่ียงัไม่ไดช้ าระจ านวน 31.25 ลา้นบาท 
4) บริษทัมีก าไรส าหรับปีจ านวน 24.49 ลา้นบาท 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 นายสันติ มณีวงศ ์

 กรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 


