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ส่วนที ่1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering - IPO) 

บริษัท ทเวนตี ้โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาการเสนอขาย : วนัที ่23, 26 - 27 กนัยายน 2565 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขาย 
ผู้เสนอขาย: บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “24CS”) 
เลขทะเบียนบริษัท: 0107565000204 
ประเภทธุรกจิ: จ าหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร 
จ านวนหุ้นที่เสนอขาย : 130,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.23 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั
ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น : 
(1) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ านวนไม่นอ้ยกวา่ 108,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย

ละ 83.46 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี 
(2) เสนอขายต่อผูมี้อุปการคุณของบริษทัจ านวนไม่เกิน 19,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ี

ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี 
(3) เสนอขายต่อพนกังานของบริษทั ท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารจ านวน 2,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของ

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี 
เง่ือนไขในการจ าหน่าย  รับประกนัการจ าหน่ายอยา่งแน่นอนทั้งจ านวน (Firm Underwriting) 
   ไม่รับประกนัการจ าหน่าย (Best Effort) 
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 3.40 บาท/หุน้ มูลค่าการเสนอขาย : 442,000,000 บาท 
มูลค่าทีต่ราไว้ (par) : 0.50 บาท/หุน้ 
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) : 0.55 บาท/หุ้น กรณีค านวณจากมูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 ซ่ึงเท่ากบั 166.14 ลา้นบาท หารดว้ยจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั ก่อนการเสนอ
ขายหุน้ในคร้ังน้ี ซ่ึงเท่ากบั 300,000,000 หุน้ 
การเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานจนถึงช่วงเสนอขาย : 
 ไม่มี  มี 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ เช่น การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือกลุ่มผู้จัด

ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุน
ต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอยีดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเตม็ ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์และบริษัท หรือ
อาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวนที่บริษัทย่ืนต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ได้ที ่website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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จ าหน่ายหลักทรัพย์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกู้ ยืมเงินจากกลุ่มที่ปรึกษา
ทางการเงนิและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และความสัมพนัธ์อ่ืนทีอ่าจท าให้ทีป่รึกษาทางการเงนิและ/หรือกลุ่มผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ขาดความเป็นอสิระในการท าหน้าที ่:  ไม่มี   มี........................................................... 
ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย : การก าหนด
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในคร้ังน้ี พิจารณาจากอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings 
Ratio : P/E) โดยราคาหุน้สามญัท่ีเสนอขายหุน้ละ 3.40 บาท คิดเป็นอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E) เท่ากบั 48.57 เท่า 
โดยค านวณจากก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั (วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565) ซ่ึงเท่ากบั 29.14 ลา้น
บาท หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี (Fully Diluted) เท่ากบั 430.00 
ลา้นหุน้ จะไดก้ าไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.07 บาท 
ข้อมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย : ในการพิจารณาขอ้มูลทางการเงินของบริษทัจด
ทะเบียนเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการประเมินราคาหุน้ท่ีเสนอขาย จึงเปรียบเทียบอตัราส่วน P/E เฉล่ีย ซ่ึงค านวณจาก P/E 
เฉล่ียยอ้นหลงั 4 ไตรมาส (ไตรมาส 3 ปี 2564 - ไตรมาส 2 ปี 2565) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ
ในหมวดอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ท่ีมีการประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกนักบัธุรกิจของบริษทั คือ การใหบ้ริการรับเหมา
ติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ไดแ้ก่ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกนั
อคัคีภยั และระบบปรับอากาศ ดว้ยปัจจยัดงักล่าวจึงพิจารณา บริษทั ฟลอยด ์จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั พรอสเพอร์ เอน็
จิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม ส าหรับ บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจบางส่วนคลา้ยคลึงกบัธุรกิจของบริษทั แต่มีขอบเขตและความสามารถในการรับ
งานท่ีมีขนาดแตกต่างกบับริษทัอย่างมีนัยส าคญั จึงเป็นเหตุท่ีไม่ไดน้ าขอ้มูลของบริษทัดงักล่าวมาร่วมพิจารณา ทั้งน้ี 
แสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

บริษัท 
ตวัย่อ 

(Ticker) 
ตลาดรอง ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

P/E เฉลีย่1 
(เท่า) 

บริษทั ฟลอยด ์
จ ากดั (มหาชน) 

FLOYD mai ใหบ้ริการรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร 
ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบปรับ
อากาศ โดยเร่ิมตั้งแตจ่ดัหาวสัดุอุปกรณ์ ใหค้  าปรึกษา 
ออกแบบ วางระบบ และติดตั้งอุปกรณ์ภายในอาคาร 

53.80 

บริษทั พรอสเพอร์ 
เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

PROS2 mai บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร 22.30 

หมวด อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (mai) N/A 
หมายเหต:ุ 1P/E เฉล่ีย ค านวณโดยใชข้อ้มูลจาก SETSMART ตั้งแต่วนัท่ี 6 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 5 กนัยายน 2565 
2PROS เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์ร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 27 เม.ย. 2564 
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มส่ีวนร่วมในการบริหาร” ทีไ่ม่ตดิ Silent Period : จ านวน 50,800,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 11.81 ของ
จ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 
ตลาดรอง :  SET  mai 
หมวดธุรกจิ (Sector) : อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :  Profit test Market capitalization test 
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วตัถุประสงค์การใช้เงนิ 

วตัถุประสงค์ในการใช้เงนิ จ านวนเงนิโดยประมาณ (ล้านบาท) ระยะเวลาทีใ่ช้เงนิโดยประมาณ 
1. เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนิน

ธุรกิจปกติของบริษทั 
421.98 ภายในปี 2565 - 2566 

รวม 421.98 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40.00 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายและบริษทัไดก้ าหนดไว ้และการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั ทั้ งน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั แผนการขยายธุรกิจ ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทั เห็นสมควร และการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้เสนอขายหลกัทรัพย์ 
บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (“24CS” หรือ “บริษทั”) ประกอบธุรกิจเป็นผูน้ าเขา้และ

ตวัแทนจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ประเภทปรับอากาศและระบายอากาศ แบรนด์ชั้นน ามาตรฐานสากลยี่ห้อ TROX และเป็นผูจ้ดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศแบรนด์ชั้นน ามาตรฐานสากลหลายรายอาทิเช่น TRANE 
AAF KRUGER HONEYWELL เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัเป็นผูใ้หบ้ริการรับเหมาติดตั้งระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร 
และงานรับเหมาก่อสร้างเพ่ือสามารถใหก้ารบริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งครบวงจรมากข้ึน 

บริษทัมีขอบเขตการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารท่ีส าคญัประกอบดว้ย (1) งานระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ (2) งานระบบไฟฟ้าและการส่ือสาร (3) ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกนัอคัคีภยั และ (4) 
งานติดตั้งฉนวนกนัเสียง รวมถึงให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอาทิเช่น งานโยธา งานสถาปัตย ์ซ่ึงเป็น
ส่วนงานสนบัสนุนจากงานระบบวศิวกรรมประกอบอาคารเดิมเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผูบ้ริการ
รับเหมาแบบครบวงจร ทั้ งน้ี การให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารของบริษทัส่วนใหญ่จะเป็น
ลกัษณะการวา่จา้งเฉพาะงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแยกต่างหากจากระบบอ่ืน ๆ เน่ืองจากระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศเป็นระบบงานท่ีบริษทัมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์การให้บริการรับเหมาติดตั้งในหลากหลาย
ประเภทโครงการและยงัคงไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 
ส าหรับโครงสร้างรายไดข้องบริษทัสามารถแบ่งตามประเภทการใหบ้ริการในช่วงตั้งแตปี่ 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรก
ปี 2564 และ 2565 มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งวด 6 เดือนแรก 
ปี 2564 

งวด 6 เดือนแรก 
ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1)  รายไดจ้ากการก่อสร้าง 112.99 30.69 156.85 39.00 396.26 61.71 142.24 78.21 250.41 61.56 
2)  รายไดจ้ากการจ าหน่าย

วสัดุและอุปกรณ์ 
248.54 67.51 244.59 60.82 245.21 38.19 39.44 21.69 155.30 38.18 
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โครงสร้างรายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งวด 6 เดือนแรก 
ปี 2564 

งวด 6 เดือนแรก 
ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได้จากการ
ก่อสร้างและขายสินค้า 

361.53 98.20 401.44 99.82 641.47 99.90 181.68 99.89 405.71 99.74 

รายไดอ่ื้น1/ 6.62 1.80 0.72 0.18 0.64 0.10 0.19 0.11 1.07 0.26 
รายได้รวม 368.15 100.00 402.16 100.00 642.11 100.00 181.87 100.00 406.78 100.00 

หมายเหต:ุ 1/รายไดอ่ื้น ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบ้ียรับ และในปี 2562 บริษทัไดท้ าการกลบัรายการค่าใชจ่้ายคา้ง
จ่ายท่ีตั้งไวเ้กินเป็นรายไดอ่ื้นรวมจ านวน 5.73 ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีกลบัรายการส่วนใหญ่ เป็นรายการค่าจา้ง
ผูรั้บเหมาช่วงแรงงานท่ีไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จและมาเรียกเก็บเงินจากบริษทัได ้เป็นตน้ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทั ตามท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

ภายหลงัเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 
1. นายยศวยี ์วฒันธีระกิจจา 105,000,000 35.00 105,000,000 24.42 
2. นายสนัติ มณีวงศ ์ 105,000,000 35.00 105,000,000 24.42 
3. นายธวชัชยั จิรวฒันองัคณา 30,000,000 10.00 30,000,000 6.98 
4. นางประไพ วงศม์าเกษ 30,000,000 10.00 30,000,000 6.98 
5. นายพลูสวสัด์ิ ศรีภทัรานุสรณ์ 30,000,000 10.00 30,000,000 6.98 

รวมจ านวนหุ้นก่อนเสนอขาย 300,000,000 100.00 300,000,000 69.77 
จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจ าหน่าย1/ 108,500,000 25.23 
จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายต่อผูมี้อุปการคุณของบริษทั1/ 19,500,000 4.53 
จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายต่อพนกังานของบริษทั ซ่ึงไม่ใช่กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั1/ 2,000,000 0.47 

รวมจ านวนหุ้นหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 430,000,000 100.00 
หมายเหต ุ: 
1/ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2565 ไดมี้มติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้
อ  านาจก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด และด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวไดทุ้กประการ 
และมีอ านาจท่ีจะเสนอขายหุน้ดงักล่าวคร้ังเดียวเตม็จ านวนหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปก็ได ้โดยให้พิจารณาสภาวะตลาด
เป็นเกณฑ ์รวมถึงให้มีอ านาจจดัท าลงนาม ส่งมอบ ค าขออนุญาตและเอกสารประกอบ เพ่ือยื่นต่อสานกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการเขา้ท าสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินการดงักล่าว 

คณะกรรมการบริษัท 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีจ านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 
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รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
1. พลเอกสุชาติ วงษม์าก ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นางภทัรา สู่พานิช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. พลโทปริญญา ฉายดิลก กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายยศวยี ์ วฒันะธีระกิจจา กรรมการ  
5. นายสนัติ มณีวงศ ์ กรรมการ 
6. นายธวชัชยั จิรวฒันองัคณา กรรมการ 

โดยมี นางสาวดุลภาพร เปไธสง เป็นเลขานุการบริษทั 
หมายเหตุ : กรรมการทุกท่านผ่านการอบรม-Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
นายยศวีย ์วฒันะธีระกิจจา นายสันติ มณีวงศ์ นายธวชัชยั จิรวฒันองัคณา กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตามส าคญับริษทั 

ข้อจ ากดัอ านาจของกรรมการ 
- ไม่มี - 

กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
นางภทัรา สู่พานิช จบการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ท างานในอดีต ท่านเป็น
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ดูแลงานฝ่ายบญัชีและตน้ทุน และกรรมการบริหาร
ของ บริษทั ไทย อกริฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ก่อนท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ของบริษทั และยงัคงเป็นผูส้อบบญัชีไดรั้บอนุญาตอิสระจนปัจจุบนั 

ปัจจยัความเส่ียง 
1) ความเส่ียงจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ของธุรกจิรับเหมาระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร 

 บริษทัอาจจะประสบปัญหาความไม่ต่อเน่ืองของรายไดข้องธุรกิจรับเหมาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร กรณีท่ี
บริษทัไม่สามารถก่อสร้างงานไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้หรือในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถประมูลงานใหม่ไดต้ามท่ีวางแผนไว ้
ท าให้เกิดการขาดความต่อเน่ืองของรายได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินการของบริษทัให้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 ฝ่ายบริหารของบริษทัจะท าการติดตามข่าวสารการประกวดราคาเป็นประจ าทุกสปัดาห์ ในขณะท่ีฝ่ายการตลาดจะ
จดัท าแผนงานและประสานงานเพ่ือนดัเขา้พบลูกคา้เพ่ือท่ีจะไดท้ราบงานประมูลงานก่อสร้างเพ่ือแจง้แก่ฝ่ายประมาณราคา
และฝ่ายจดัซ้ือเตรียมขอ้มูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์และศึกษารายละเอียดของแต่ละโครงการเป็นการล่วงหนา้โดยจากสถิติใน
อดีตพบว่าลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการของบริษทัมกัจะพิจารณาเลือกให้บริษทัเป็นผูใ้ห้บริการในโครงการอ่ืนต่อไป จนท าให้
บริษทัมีความเช่ียวชาญในรูปแบบโครงการของลูกคา้รายนั้น ๆ ซ่ึงถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทัในเร่ืองดงักล่าว  

2) ความเส่ียงจากการประมาณการต้นทุนก่อสร้างไม่แม่นย า 
 ในกรณีท่ีบริษทัประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างท่ีต ่าเกินไป อาจท าให้บริษทัขาดทุนจากการด าเนินการใน
โครงการนั้น ๆ หรืออาจมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ในขณะท่ีหากในกรณีท่ีบริษทัประมาณการตน้ทุนการ
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ก่อสร้างท่ีสูงเกินไป ส่งผลใหร้าคาท่ีใชใ้นการเสนองานหรือใชใ้นการประมูลสูงกวา่คู่แขง่ ส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถสูร้าคา
กบัคู่แข่งไดแ้ละอาจเสียโอกาสในการรับงานไดใ้นท่ีสุด  
 บริษทัจึงน าระบบ ERP มาช่วยในการวางแผนและจดัท างบประมาณ ช่วยให้การวางแผนจดัท างบประมาณการ
ก่อสร้างเป็นไปอยา่งเป็นระบบและมีความแม่นย  ามากข้ึน รวมถึงจดัท าคู่มือส่วนงานประมาณราคาและส่วนงานปฏิบติัการ
ใหมี้กระบวนการท่ีละเอียดและเป็นขั้นตอนเพ่ือใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรมและลดความ
ผิดพลาดในการประมาณราคา มีการจดัเก็บฐานขอ้มูลตน้ทุนราคาวสัดุก่อสร้างท่ีใชใ้นอดีต เพื่อใชใ้นการอา้งอิงในการจดัท า
ประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างให้เกิดความแม่นย  า และวิเคราะห์ความส าเร็จและความผิดพลาดเพื่อใชใ้นการวางแผน
เชิงกลยทุธ์ส าหรับการเขา้เสนอราคาหรือเขา้ประมูลงานในคร้ังถดัไป 

3) ความเส่ียงจากเปลีย่นแปลงด้านราคาของต้นทุนวสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตดิตั้ง 
 กรณีท่ีราคาวสัดุและอุปกรณ์มีราคาปรับตวัสูงข้ึน หรือ กรณีท่ีบริษทัไม่มีการบริหารจดัการและวางแผนการจดัหา
วสัดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัราคาค่าจา้งท่ีถูกก าหนดไวล่้วงหนา้ บริษทัจะไม่สามารถ
เรียกร้องใหผู้ว้า่จา้งร่วมรับผิดชอบในความผนัผวนของราคาวสัดุและอุปกรณ์ดงักล่าวกบับริษทัได ้และอาจส่งผลกระทบถึง
การควบคุมตน้ทุนของโครงการนั้น ๆ และอาจท าให้อตัราก าไรของโครงการดงักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีบริษทัคาดหวงัหรือ
ค านวณไว ้หรืออาจถึงขั้นขาดทุนได ้
 บริษทัจะรวบรวมปริมาณความตอ้งการใชว้สัดุจากหลาย ๆ โครงการเพื่อใหมี้การปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีมากเพียงพอ 
เพ่ือใหไ้ดอ้  านาจในการต่อรองราคาตน้ทุนต่อหน่วยท่ีถูกลงจากผูจ้ดัจ าหน่าย รวมถึงเจรจากบัคู่คา้ใหย้ืน่เสนอราคาวสัดุและ
อุปกรณ์ตั้งแต่ก่อนเร่ิมการประมูลงานเพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นการประมาณการตน้ทุนการติดตั้ง โดยในอดีตท่ีผา่นมาบริษทัยงั
ไม่เคยไดรั้บผลกระทบจากการปรับตวัของราคาวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนจนก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผลประกอบการรวม
ของบริษทัแต่อยา่งใด  

4) ความเส่ียงจากความไม่เพยีงพอของจ านวนแรงงาน 
หากบริษทัปราศจากการบริหารจดัการจ านวนแรงงานท่ีดีเพียงพออาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทัไม่สามารถส่งมอบ

งานใหแ้ก่ลูกคา้ไดท้นัภายในก าหนดระยะเวลาและอาจส่งผลใหบ้ริษทัเสียค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าชา้หรือเกิดตน้ทุนท่ี
สูงกวา่ท่ีบริษทัประมาณการไว ้
 บริษทัมีการวางแผนการจดัหาแรงงานให้เหมาะสมกบัขนาด พ้ืนท่ีตั้งของโครงการก่อสร้าง และระยะเวลาการ
ท างาน เพ่ือให้แน่ใจไดว้า่บริษทัจะสามารถท างานแลว้เสร็จไดต้ามก าหนดการส่งมอบงานท่ีระบุในสัญญา โดยบริษทัมิได้
เป็นผูจ้ดัหาแรงงานยอ่ย อาทิเช่น แรงงานเดินสายท่อแอร์ แรงงานติดตั้งปลัก๊ไฟ แรงงานเดินท่อประปา ของงานก่อสร้างท่ี
รับผิดชอบโดยตรง แต่บริษัทบริหารตน้ทุนแรงงานโดยใช้วิธีการว่าจ้างแรงงานผ่านผูรั้บเหมาช่วงซ่ึงผูรั้บเหมาช่วง 
เน่ืองจากการจา้งแรงงานผ่านผูรั้บเหมาช่วงสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายมากกวา่ เม่ือเทียบกบัการจดัตั้งแผนกข้ึนมาใหม่อย่าง
เตม็รูปแบบ 

5) ความเส่ียงจากการพึง่พงิรายได้จากผู้รับเหมาหลกัจ านวนน้อยราย 
 ดว้ยขอ้จ ากดัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยทัว่ไปท่ีผูว้า่จา้งมกัจะด าเนินการว่าจา้งผูรั้บเหมาโครงการหลกัแบบ
จา้งเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey project) โดยมิไดแ้บ่งแยกลกัษณะงานโยธา งานสถาปัตยแ์ละงานระบบออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
จึงท าใหฐ้านลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ ดงันั้น บริษทั
จึงมีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงรายไดจ้ากผูรั้บเหมาหลกัรายดงักล่าว ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถไดรั้บงานจากผูรั้บเหมาหลกั
รายดงักล่าวไดซ่ึ้งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
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 ทั้งน้ี สาเหตุท่ีบริษทัมีรายไดม้าจากผูรั้บเหมาหลกัดงักล่าว เน่ืองจากนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีจะ
เขา้รับงานจากผูป้ระกอบการท่ีน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงและมีฐานะทางการเงินท่ีเขม้แข็ง อยา่งไรก็ดี บริษทัมีนโยบายท่ีจะเพ่ิม
คุณสมบติัเพื่อใหถึ้งเกณฑใ์นการรับงานในฐานะท่ีเป็นผูรั้บเหมาหลกัโดยตรง ซ่ึงการด าเนินการตามกลยทุธ์ดงักล่าวจะช่วย
ให้บริษทัมีผลงานในการอา้งอิงและจะช่วยให้บริษทัสามารถขยายฐานลูกคา้ไปรับงานยงักลุ่มลูกคา้ส่วนงานราชการและ
เอกชนไดโ้ดยตรงโดยไม่จ าเป็นตอ้งผา่นผูรั้บเหมาหลกั  

6) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายหรือกฎระเบียบของภาครัฐ 
บริษทัเนน้รับงานในฐานะผูรั้บเหมาช่วง ส าหรับการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารจากผูรั้บเหมาหลกั 

โดยเป็นโครงการในส่วนของงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงนโยบายหรือกฎระเบียบของภาครัฐ จึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัในดา้นการประมูลงานโครงการต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

บริษทัจึงไดก้ าหนดให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
นโยบายหรือกฎระเบียบของภาครัฐอยูต่ลอดเวลา หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของบริษทั จะ
มีการจดัประชุมภายในองคก์รเพ่ือ หารือเก่ียวกบัประเด็นความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือหาวิธีการแกไ้ขปัญหาหรือลด
ความเส่ียงนั้นๆ ลง ส่งผลให้บริษทัสามารถปรับนโยบายการรับงาน หรือการประมูลงานไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ณ 
ขณะนั้น 

7) ความเส่ียงในการพึง่พงิวศิวกร 
หากบริษทัขาดผูจ้ดัการโครงการ หรือ Project Manager (“PM”) ท่ีมีความส าคญัในการบริหารจดัการงานใหแ้ลว้

เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นไปตามมาตรฐานทางวศิวกรรม รวมถึงอยูใ่นงบประมาณโครงการท่ีก าหนดไว ้จึงเป็นการ
ยากท่ีจะบริหารหรือควบคุมงานใหอ้อกมามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไวไ้ด ้

ในปัจจุบนับริษทัมีจ านวนบุคลการและพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในแผนกวิศวกรรมเพียงพอต่อการด าเนินการ 
สามารถส่งมอบผลงานท่ีมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และมีการทบทวนแผนอตัราก าลงัพล
เป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้แน่ใจว่าพนกังานในแต่ละฝ่ายท่ีมีความส าคญัมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกบัปริมาณงานของ
บริษทัท่ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

8) ความเส่ียงของการส่งมอบงานไม่ทนัตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 
กรณีท่ีมีความล่าชา้ในการก่อสร้างซ่ึงอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีอยูน่อกเหนือความคาดหมายหรือการควบคุมของ

ทั้งผูว้า่จา้ง/เจา้ของโครงการ และ/หรือ บริษทั เช่น ปัญหาโรคระบาด หรือ ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ ทั้งน้ี ไม่วา่จากปัจจยัใดก็
ตาม ยอ่มส่งผลกระทบถึงการด าเนินงานโดยรวมของบริษทัและยิ่งไปกว่านั้นคือช่ือเสียงของบริษทัซ่ึงจะมีผลต่อเน่ืองต่อ
การรับงานในอนาคต 
 บริษทัมีการประเมินระยะเวลาท่ีคาดว่าจะใช้ในการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกับความเป็นจริงมากท่ีสุดและ
ตรวจสอบร่างสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกรายอย่างถ่ีถว้น โดยในอดีตท่ีผ่านมาบริษทัไม่เคยถูกเรียกร้องหรือตอ้งไล่เบ้ียจาก
ผูรั้บเหมาช่วงแรงงานของบริษทัใหช้ าระค่าปรับ เน่ืองจากจากการส่งมอบงานล่าชา้แต่อยา่งใด 

9) ความเส่ียงจากการไม่สามารถเรียกเกบ็เงนิจากงานส่วนทีแ่ก้ไขหรือเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ภายหลงั 
ผูรั้บเหมาส่วนใหญ่อาจตอ้งด าเนินการในส่วนงานท่ีลูกคา้ตอ้งการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมก่อนท่ีจะมีการตกลงสรุป

ราคาของงานดงักล่าว บริษทัจึงอาจมีความเส่ียงจากการถูกเจรจาต่อรองราคาใหต้ ่ากวา่ท่ีบริษทัประมาณการณ์ไว ้ส่งผลให้
อตัราก าไรขั้นต ่าของโครงการดงักล่าวลดต ่าลง รวมทั้งการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากงานส่วนท่ีมีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมได ้

บริษทัจะตอ้งไดรั้บค าสัง่ใหท้ างานเปล่ียนแปลงหรืองานเพ่ิมเติมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกคา้ก่อนเท่านั้น 
ยกเวน้ในบางกรณีท่ีบริษทัตอ้งการรักษาสายสัมพนัธ์ทางธุรกิจบริษทัอาจพิจารณาปรับลดราคางานเพ่ิมเติมใหแ้ก่ลูกคา้ใน
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บางรายการ แต่ตอ้งไม่กระทบต่อประมาณการก าไรขั้นตน้ขั้นต ่าท่ีบริษทัก าหนดภายใตก้รอบอ านาจอนุมติัท่ีผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั 

10) ความเส่ียงจากการได้รับช าระเงนิล่าช้าหรือไม่ได้รับช าระเงนิจากลูกค้า (ลูกหนีค้้างช าระ) 
ขั้นตอนการเรียกช าระเงินจากลูกคา้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีความซับซ้อนกว่าธุรกิจประเภทอ่ืน กล่าวคือ 

บริษทัจะตอ้งด าเนินการให้บริการติดตั้งก่อนจึงจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ได ้โดยการเรียกช าระเงินจากลูกคา้จะ
อา้งอิงตามสัดส่วนขั้นความส าเร็จของงานซ่ึงจะตอ้งผา่นขั้นตอนการตรวจรับงานจากผูว้า่จา้งหรือเจา้ของโครงการ ดงันั้น 
ในระหว่างรอการตรวจรับงานจากลูกคา้เพ่ือเขา้สู่ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน บริษทัจึงมีภาระตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินการ จึงท าให้บริษทัอาจตอ้งเผชิญความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถเรียกช าระเงินจากลูกคา้หรือ
ลูกคา้ช าระค่าด าเนินการล่าชา้ 

บริษทัให้ความส าคญัในขั้นตอนการพิจารณาการเลือกรับงานหรือประมูลงานต่าง ๆ ทั้งงานจากลูกคา้กลุ่มงาน
เอกชนและภาครัฐ โดยพิจารณาประวติัและสถานะทางการเงินของผูว้่าจ้างก่อนการรับงานเสมอ และบริษทัยงัมีระบบ
ควบคุมภายในส าหรับการติดตามการช าระเงินจากลูกคา้ท่ีเขม้งวด โดยฝ่ายบญัชีและการเงินมีหน้าท่ีคอยติดตามให้ลูกคา้
ด าเนินการจ่ายช าระเงินเม่ือครบก าหนดช าระเงินตามรอบการวางบิลของลูกคา้ในแต่ละงวด และฝ่ายปฏิบติัการจะช่วย
ด าเนินการติดตามการช าระเงินกบัลูกคา้อีกทางหน่ึง โดยอาจด าเนินการทวงถามทางวาจา การออกจดหมายแจง้ทางอีเมลล ์
การนดัประชุม หรือพิจารณาออกหนงัสือทวงถามอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

11) ความเส่ียงจากการพึง่พงิความช่วยเหลือทางการเงนิจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ในการประกอบธุรกิจในอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัไดมี้การจดัหาแหล่งเงินทุนจากการกูย้ืมจากสถาบนั

การเงิน โดยมีผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นผูค้  ้ าประกนั ดงันั้น หากในอนาคตกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ปฏิเสธท่ีจะให้ความช่วยเหลือในดา้น
การค ้าประกนั บริษทัอาจตอ้งเผชิญความเส่ียงจากการไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินทุน มาใชใ้นการประกอบธุรกิจ ส่งผลให้
ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการเขา้รับงานหรือประมูลงานตามท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งยงัส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษทั 

บริษทัมีสภาพคล่องส่วนเกินในการด าเนินงานเพียงพอต่อการด าเนินงาน สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนจากการ
สถาบนัการเงินได ้รวมทั้งการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนและการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยให้พิจารณารับหุ้นสามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีบริษทัจะไดรั้บเงินทุนจากการ
ระดมทุนจากผูท่ี้สนใจร่วมลงทุนในคร้ังน้ี ทั้งน้ี กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ยงัคงยนิยอมใหค้วามช่วยเหลือโดยการค ้าประกนัเงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงินของบริษทัตามจ าเป็นท่ีเห็นสมควรโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมต่อไป 

12) ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 นับตั้งแต่ช่วงปี 2562 ต่อเน่ืองจนถึง

ปัจจุบนั ไดส่้งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้ผูป้ระกอบการภาคเอกชนตดัสินใจชะลอการขยายงานหรือ
เล่ือนแผนงานก่อสร้างโครงการใหม่ออกไปในอนาคต และยงัส่งผลให้การแข่งขนัในการประมูลงานใหม่รุนแรงข้ึนอนัมี
สาเหตุมาจากจ านวนโครงการก่อสร้างใหม่ท่ีมีลดลงจากการชะลอการลงทุนของผูป้ระกอบการในหลายอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพ้ืนท่ีงานก่อสร้างหรือภายในส านักงานของบริษทั อาจท าให้
บริษทัจ าเป็นตอ้งหยดุหรือชะลอการก่อสร้างงานและเป็นผลใหมี้ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเกินกวา่ท่ีบริษทัประมาณการไว ้

หากบริษทัพิจารณาแลว้วา่ความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนท าให้การด าเนินงานของบริษทัอาจใชเ้วลามากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญาอยา่งมีนยั อนัเกิดจากเป็นปัจจยัท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมไดน้ั้น บริษทัจะออกหนงัสือช้ีแจงถึงเหตุการณ์และแจง้ขอ
การขยายระยะเวลาการท างานของบริษทัท่ีจ าเป็นต้องขยบัจากท่ีก าหนดไวเ้ดิมในสัญญาแลว้ใหฝ่ั้งผูว้า่จา้งลงนามรับทราบ
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อนุมติั หรือฝ่ังผูว้า่จา้งอาจเป็นผูด้  าเนินการท าหนงัสือขยายระยะเวลาการท างานใหบ้ริษทัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร แลว้แต่
กรณี ส่วนการประมูลงานใหม่ของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากระยะเวลาด าเนินการดา้นเอกสารท่ีอาจจะใชเ้วลาเพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ย แต่ไม่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในแง่ท่ีท าใหบ้ริษทัจ าเป็นตอ้งปรับลดอตัรา
ก าไรในโครงการลงเพ่ือการแข่งขนัแต่อยา่งใด 

13) ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารหลกั 
เน่ืองจากนายยศวีย์ วฒันธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท และนายสันติ มณีวงศ์ กรรมการ

ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน เป็นผูบ้ริหารหลกัและเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ซ่ึงมีส่วนร่วมในการบริหารงานหลกัในบริษทั
ตั้งแต่ช่วงระยะแรกของการก่อตั้งบริษทัจวบจนถึงปัจจุบนั จึงถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคญัในการบริหารงาน ดงันั้น 
หากบริษทัมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารหลักท่านดังกล่าว บริษทัอาจเผชิญความเส่ียงได้รับส่งผลกระทบทางด้านการ
บริหารงานและผลประกอบการณ์ของบริษทัได ้

บริษทัมีนโยบายแผนการสืบทอดต าแหน่งและการบริหารคนเก่ง (Succession Plan and Talent Management) เพื่อ
ลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารหลกัท่ีอาจเกิดข้ึน อีกทั้ง มีการตั้งงบประมาณส าหรับการอบรมของพนกังาน เพ่ือเป็น
การสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ร่วมอบรมพฒันาองคค์วามรู้ตามระบบงานต่างๆ เป็นประจ าทุกปี  

14) ความเส่ียงจากการมกีลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่อีทิธิพลต่อการด าเนินงาน 
 ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัยงัคงมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ นายยศวีย ์วฒันธีระ
กิจจา และ นายสันติ มณีวงศ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่กลุ่มเดิม ถือหุ้นรวมจ านวน 210.00 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 48.84 ของทุนช าระแลว้ 215.00 ลา้นบาท ดงันั้น หากกลุ่มผูถื้อหุ้นดงักล่าวลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ไปใน
ทิศทางเดียวกนั อาจท าใหร้วมเป็นคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมได ้
 บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ซ่ึง
จะท าหนา้ท่ีเขา้ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัและมีความเป็นอิสระเพ่ือช่วยถ่วงดุลอ านาจในการบริหารจดัการของ
บริษทัไดใ้นระดบัหน่ึง เน่ืองจากจ านวนของกรรมการอิสระนบัเป็นคร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ในการตดัสินใจ
กระท าการหรือละเวน้กระท าการใดๆ คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการด าเนินงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ผูถื้อหุน้
เป็นหลกั 

15) ความเส่ียงจากการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในอนาคตภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทั่วไป
เป็นคร้ังแรกคร้ังนี ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซ้ือขายหุ้นของบริษัท 

 เม่ือการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรกน้ีแลว้เสร็จ ผูเ้ขา้ข่าย Strategic Shareholders1 ของ
บริษทัจะถูกหา้มขายหุน้ในจ านวนรวมร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเสนอขายหุน้ของบริษทัในระยะเวลา 1 
ปีนบัจากวนัท่ีหุน้ของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายเป็นคร้ังแรก ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุน้
บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยในระยะเวลา 1 ปีซ่ึงผูเ้ขา้ข่าย Strategic 
Shareholders ของบริษทัอาจทยอยขายหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกห้ามขายเม่ือครบ
ก าหนด 6 เดือนได ้และจะสามารถขายหุ้นส่วนท่ีเหลือไดเ้ม่ือครบก าหนด 1 ปีนบัจากวนัท่ีหุน้ของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขาย
เป็นคร้ังแรกแลว้ โดยบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขายหุน้ต่อราคาซ้ือขายของหุน้ของบริษทั 
ณ ขณะใดขณะหน่ึงในอนาคตได ้
 
 

                                                 
1 กรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง, ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 5.00 ของทุนช าระแลว้ รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง, ผูมี้อ  านาจควบคุม 
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16) ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทอยู่ระหว่างการปฏิบัตติามเง่ือนไขของตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 
 เน่ืองจากบริษทัมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีและอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ดงันั้น ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัอาจไม่ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ส่งผลใหใ้หผู้ล้งทุนอาจไม่มีตลาดรองเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละไม่ไดรั้บผลตอบแทน
จากการขายหุน้ดงักล่าวไดต้ามราคาท่ีคาดการณ์ไว ้

17) ความเส่ียงจากการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนในคร้ังนี ้เป็นการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์โดยผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์แบบไม่รับประกนัการจ าหน่าย (Best Effort) 

 การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเป็นการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์โดยผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายโดยไม่
รับประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายโดยไม่รับประกนัการจ าหน่าย (Best Effort) ดงันั้น ในกรณีท่ีมีการจดัหานกัลงทุน
ท่ีจะเขา้ซ้ือหุ้นท่ีเสนอขายไดไ้ม่ถึงจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี อาจส่งผลให้จ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการ
เสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ต่อประชาชนในคร้ังน้ีลดลง ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถของบริษทัในการน าเงินท่ีไดจ้าก
การเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ไปใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้รวมถึงอาจส่งผลใหส้ภาพคล่องของหุน้ของบริษทัใน
ตลาดรองลดลงดว้ย และหากจ านวนหุน้ท่ีขายไดมี้จ านวนท่ีท าให้บริษทัขาดคุณสมบติัในเร่ืองการกระจายการถือหุ้นโดยผู ้
ถือหุ้นรายยอ่ย ซ่ึงบริษทัตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 300 ราย และตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
25 ของทุนช าระแลว้ จะท าให้บริษทัไม่สามารถน าหุ้นเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได ้และเป็นเหตุให้ตอ้งคืนเงิน
จองซ้ือหุน้ท่ีเสนอขายใหก้บัผูจ้องซ้ือ รวมทั้งเร่ิมตน้กระบวนการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องบริษทัอีกคร้ัง  

18) ความเส่ียงจากการทีผู้่ถือหุ้นของบริษัทอาจมข้ีอจ ากดัในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทในอนาคต 
 บริษทัมหาชนจ ากดัมีการออกตราสารต่าง ๆ รวมถึงหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและตราสารประเภทอ่ืนท่ีออกโดยบริษทั 
เป็นคร้ังคราว โดยจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษทัอาจไม่เสนอสิทธิในการจองซ้ือตราสาร
ดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นสามญัท่ีมีท่ีอยูน่อกประเทศไทย ทั้งน้ี บริษทัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามญัของ
บริษทัในประเทศใดๆ เพ่ือใหผู้ล้งทุนต่างชาติสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนในอนาคต 

19) ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
 - ไม่มี - 

สรุปฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน(สอบทาน) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวมสินทรัพย ์ 93.16 100.00 143.46 100.00 411.92 100.00 451.53 100.00 
รวมหน้ีสิน 63.24 67.89 104.48 72.83 274.94 66.75 285.39 63.20 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 29.92 32.11 38.98 27.17 136.98 33.25 166.14 36.80 

สรุปผลการด าเนินงาน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ) ส าหรับงวด 6 เดือนแรก (สอบทาน) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 112.99 31.25 156.85 39.07 396.26 61.77 142.24 78.29 250.41 61.72 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 248.54 68.75 244.59 60.93 245.21 38.23 39.44 21.71 155.30 38.28 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ) ส าหรับงวด 6 เดือนแรก (สอบทาน) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตน้ทุนการก่อสร้าง (99.51) (27.52) (137.88) (34.35) (348.96) (54.40) (120.94) (66.57) (220.53) (54.36) 
ตน้ทุนการขายสินคา้ (198.25) (54.84) (216.68) (53.98) (214.74) (33.48) (36.61) (20.15) (134.88) (33.24) 
ก าไรขั้นตน้ จากการก่อสร้าง 13.49 3.73 18.97 4.73 47.30 7.37 21.29 11.72 29.88 7.36 
ก าไรขั้นตน้ จากการขายสินคา้ 50.29 13.91 27.91 6.95 30.47 4.75 2.83 1.56 20.43 5.04 
ก าไรขั้นตน้ 63.78 17.64 46.88 11.68 77.77 12.12 24.12 13.28 50.31 12.40 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด** 33.01 9.13 6.94 1.73 19.46 3.03 2.23 1.23 11.91 2.94 
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั (ลา้นหุ้น)* 

41.12  50.00  77.98  50.00  283.22  

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.80  0.14  0.25  0.04  0.04  

*ค านวณจ านวนหุ้นท่ี par 0.50 บาท 
**ค านวณจากก าไรสุทธิต่อรายไดจ้ากการก่อสร้างและการขายสินคา้โดยไม่รวมรายไดอ่ื้นของแต่ละงวด 

สรุปอตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนทางการเงนิ หน่วย 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบ) 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรก
ปี 2565 (สอบทาน) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.35 1.18 1.42 1.51 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.87 0.90 0.77 0.50 
ระยะเวลาวงจรเงินสด (CASH CYCLE) วนั 8 12 16 6.00 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 17.64 11.68 12.12 12.40 
อตัราก าไรสุทธิ* % 8.97 1.73 3.03 2.93 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 967.51 20.15 22.11 15.72 
อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์ % 43.47 5.87 7.01 5.52 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ เท่า 2.11 2.68 2.01 1.72 
อตัราการจ่ายปันผล % - - 77.10 117.54 
*ค านวณจากก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมซ่ึงรวมรายไดอ่ื้นของแต่ละงวด 

ค าอธิบายเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

รายได้จากงานก่อสร้าง 
 รายไดจ้ากงานก่อสร้างของบริษทั หมายถึง รายไดจ้ากงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงาน
รับเหมาก่อสร้างงานประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บริษทัมีรายไดจ้ากงานก่อสร้างและงานบริการในปี 2562 - 2564 เป็น จ านวน 112.99 ลา้นบาท จ านวน 156.85 
ลา้นบาทและ 396.26 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.82 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 152.63 ในปี 2563 และ
ปี 2564 ตามล าดบั 
 ในปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากงานก่อสร้างและงานบริการเท่ากบั 156.85 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 
43.86 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38.82 โดยการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของรายไดด้งักล่าว มีสาเหตุส าคญัมาจากในระหว่างปี 2563 
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บริษทัชนะประมูลโครงการขนาดใหญ่จ านวน 2 โครงการซ่ึงไดแ้ก่โครงการ MRT - Park & Ride Pink Line มูลค่า 112.00 
ลา้นบาทและโครงการอาคารบริการผูโ้ดยสารบริเวณลานจอดรถ ATTA ดอนเมือง มูลค่า 55.00 ลา้นบาท 
 ในปี 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและงานบริการเท่ากับ 396.26 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 
239.41 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 152.63 โดยรายไดจ้ากการก่อสร้างและงานบริการของปี 2564 ท่ีเพ่ิมข้ึน
เม่ือเทียบกบัปี 2563 ดงักล่าว มีเหตุผลส าคญัมาจากการท่ีบริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 25.00 ลา้นบาทเป็น 150.00 ลา้น
บาท จึงท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการมากข้ึน ประกอบกบัการเร่ิมปรับแผนธุรกิจมารับงานโครงการท่ีมี
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 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากงวด
เดียวกันของปีก่อนจ านวน 76.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 123.32โดยรายไดจ้ากการก่อสร้างและงาน
บริการในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนดงักล่าว มีเหตุผลส าคญัมาจากการท่ีบริษทั
ชนะประมูลโครงการขนาดใหญ่ท่ีส าคญัท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2564 หลายโครงการในขณะท่ีบริษทัมีจ านวนโครงการท่ีอยู่
ระหวา่งก่อสร้างและรับรู้รายไดใ้นงวด 6 เดือนแรกปี 2565 จ านวน 8 โครงการซ่ึงสูงกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีโครงการ
ท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างและรับรู้รายไดจ้ านวน 7 โครงการ โดยในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีโครงการก่อสร้างท่ีส าคญั 
ได้แก่ โครงการก่อศูนย์ราชการ โซนซี, โครงการ JLK TOWER Sukhumvit, โครงการ PLEXUS-NMC EMS Plant, 
โครงการก่อสร้างกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ท่ีเร่ิมเซ็นสญัญาก่อสร้างในช่วงปลายปี 2564  

รายได้จากการจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ 
 รายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ คือ รายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ประเภทงานระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศและวสัดุอุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ ผูรั้บเหมาก่อสร้างทัว่ไป หรือแก่เจา้ของโครงการในกรณีท่ี
บริษทัและเจา้ของโครงการไดต้กลงเง่ือนไขท่ีจะใหเ้จา้ของโครงการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์จากบริษทั โดยบริษทัมีรายไดจ้าก
การจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ในปี 2562 - 2564 เป็น จ านวน 248.54 ลา้นบาท จ านวน 244.59 ลา้นบาทและ 245.21 ลา้นบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 1.59 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.26 ปี 2563 และปี 2564 ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาเป็นระดับท่ีใกลเ้คียงกัน เน่ืองจากในปี 2563 และปี 2564 อุตสาหกรรม
ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จากการท่ีภาครัฐได้ประกาศมาตรการให้หยุดการก่อสร้าง ใน
ขณะเดียวกนัภาคเอกชนก็ชะลอการเปิดตวัโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ จึงส่งผลกระทบสืบเน่ืองใหย้อดรายไดจ้ากการจ าหน่าย
วสัดุและอุปกรณ์ไม่เกิดการขยายตวั 
 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์เท่ากบั 155.30 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 115.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 293.78 โดยสาเหตุท่ีรายไดจ้ากจากการ
จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนมากดังกล่าวเกิดจากการท่ีโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เร่ิมกลบัมาก่อสร้างภายหลงัจาก
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ผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ไดผ้่อนคลายลง นอกจากน้ีจากแผนการก่อสร้างท่ีเคยล่าชา้กว่าก าหนด จึงท าให้
ลูกคา้ของบริษทัเร่งการก่อสร้างจึงท าใหมี้ยอดค าสัง่ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึนตาม รวมไปถึงบริษทัไดรั้บค าสัง่
ซ้ือจากโครงการก่อสร้างใหม่ 

ต้นทุนงานก่อสร้าง 
 ตน้ทุนงานก่อสร้างหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าวสัดุและสินคา้ ตน้ทุนค่าผูรั้บเหมาช่วง เงินเดือนและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังาน รวมถึงค่าโสหุย้ต่าง 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
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 ท่ีอยูใ่นกรอบร้อยละ 11.93 - 12.10 ดงักล่าวเกิดจาก นโยบายในการ
เลือกรับงานของบริษทัท่ีเนน้ประมูลงานเฉพาะโครงการท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้เหมาะสมตามกรอบนโยบายของบริษทั ทั้งน้ี 
สาเหตุท่ีบริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนงานก่อสร้างและตน้ทุนงานบริการและสามารถมีอตัราก าไรขั้นตน้ไดเ้น่ืองจากบริษทั
มีความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัจากการท่ีเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ประเภทเคร่ืองปรับอากาศและระบบระบาย
อากาศและวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงท าใหส้ามารถซ้ือวสัดุและอุปกรณ์หลกั (Main Equipment) ซ่ึงมกัเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง
ไดถู้กกวา่ผูรั้บเหมาก่อสร้างทัว่ไป 

 ส าหรับแนวโนม้ของสดัส่วนตน้ทุนค่าวสัดุและสินคา้ก่อสร้างต่อรายไดจ้ากการก่อสร้างรวมท่ีมีการปรับตวัสูงข้ึน
ต่อเน่ืองจากร้อยละ 31.00 ในปี 2562 ข้ึนมาเป็นร้อยละ 41.25 ร้อยละ 78.41 และร้อยละ 76.68 ในปี 2563 ปี 2564 และงวด 6 
เดือนแรกปี 2565 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราตน้ทุนค่าวสัดุและสินคา้ต่อตน้ทุนก่อสร้างของบริษทั ท่ีมี
การปรับสดัส่วนเพ่ิมสูงข้ึนจากสดัส่วนตน้ทุนการก่อสร้างอ่ืน โดยอตัราส่วนของตน้ทุนค่าวสัดุและสินคา้ต่อตน้ทุนก่อสร้าง
รวมของงวดเดียวกนัในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 อยูท่ี่ร้อยละ 35.20 ร้อยละ 46.92 ร้อยละ 89.05 และร้อย
ละ 87.07 โดยการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนต้นทุนค่าวสัดุและสินคา้ในปี 2564 เป็นต้นมานั้น มีสาเหตุมาจากลักษณะการ
ให้บริการงานก่อสร้างของบริษทัในระยะหลงัส่วนใหญ่เป็นงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ซ่ึงโครงสร้าง
ตน้ทุนของงานประเภทดงักล่าวมีมูลค่าตน้ทุนในส่วนสินคา้และวสัดุท่ีสูงกวา่งานทัว่ไปท่ีบริษทัใหบ้ริการก่อสร้างในอดีต
ซ่ึงเป็นลกัษณะงานระบบไฟฟ้า ประปา และส่ือสารเป็นหลกั 

 และดว้ยโครงสร้างตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่าวจึงท าให้สัดส่วนตน้ทุนค่าผูรั้บเหมาช่วงต่อรายได้
จากงานก่อสร้างรวมในปี 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 มีแนวโนม้ลดลงตามสัดส่วนค่าวสัดุและสินคา้จากงาน
ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศซ่ึงมีมูลค่าสูงกวา่วสัดุและสินคา้ของงานระบบไฟฟ้าประปาและส่ือสารท่ีบริษทั
ใหบ้ริการก่อสร้างในอดีต ตามท่ีอธิบายขา้งตน้อยูท่ี่ร้อยละ 52.00 ร้อยละ 44.49 ร้อยละ 8.33 และร้อยละ 8.35 ตามล าดบั 

ต้นทุนขายสินค้า 
 ตน้ทุนขายสินคา้ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าวสัดุอุปกรณ์และสินคา้ เงินเดือนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั
พนกังานขาย ค่าใชจ่้ายในการน าเขา้สินคา้ รวมถึงค่าโสหุย้ต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นตน้ 
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 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 าดับ คิดเป็น ร้อยละ 79.76 ร้อยละ 88.59 ร้อยละ 
87.57 และร้อยละ 86.85 ของรายไดจ้ากการขายตามล าดบั ในขณะท่ีก าไรขั้นตน้จากการขายในปี 2562 - 2564 และงวด 6 
เดือนแรกปี 2565 มีจ านวน 50.29 ลา้นบาท จ านวน 27.91 ลา้นบาท จ านวน 30.47 ลา้นบาท และจ านวน 20.43 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 20.24 ร้อยละ 11.41 ร้อยละ 12.43 และร้อยละ 13.16 ตามล าดบั ซ่ึงอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 
2563-2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ท่ีปรับตวัลดลงจากปี 2562 เน่ืองจากบริษทัมีงานขายวสัดุและอุปกรณ์ใหแ้ก่ลูกคา้
ในกลุ่มโรงงานซ่ึงมีมูลค่าการสั่งซ้ือขนาดใหญ่จึงให้ส่วนลดราคาขายแก่ลูกค้าดังกล่าว ประกอบกับชะลอตวัลงของ
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างจากสถานการณ์ COVID-19 ท าใหเ้กิดการแข่งขนัของตลาดวสัดุและอุปกรณ์เพ่ือการก่อสร้าง
รุนแรงข้ึนท าให้บริษทัลดราคาขายและอตัราก าไรขั้นตน้แก่ลูกคา้ในกลุ่มอ่ืน ๆ ลงเพ่ือรักษายอดขายและส่วนแบ่งทาง
การตลาด  

ก าไรสุทธิ 
 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 าใหบ้ริษทัลดอตัราก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ลงเพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
เป็นหลกั ในขณะท่ีปี 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 19.46 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 12.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 180.24 โดยการปรับตวัเพ่ิมข้ึนดังกล่าว มีเหตุผลส าคญัมาจากรายไดข้องธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ี
ขยายตวัข้ึนกว่าร้อยละ 152.63 จากการขยายฐานทุนจดทะเบียนเพ่ือประมูลงาน ขณะท่ีอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัในปี 
2564 อยู่ท่ีร้อยละ 12.12 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและขายสินคา้ในงวดเดียวกนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี 2563 ท่ีร้อยละ 11.68 
ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและขายสินคา้ในงวดเดียวกนั โดยการเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยของอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัในปี 2564 
เม่ือเทียบกับปี 2563 เป็นผลต่อเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีท าให้บริษทัมีตน้ทุนในการ
ก่อสร้างท่ีสูงข้ึนในปี 2563 ซ่ึงบริษทัเร่ิมปรับตวักบัสถานการณ์ดงักล่าวไดดี้ข้ึนเลก็นอ้ยในปี 2564 
 บริษทัมีก าไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 จ านวน 11.91 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 2.93 ของรายไดร้วม 
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 2.23 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 433.94 
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของรายไดร้วมของบริษทัจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีผ่อนคลายลงท าใหบ้ริษทัสามารถกลบัมา
ก่อสร้างงานตามแผนงานและลูกคา้ของบริษทัมีการสัง่ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

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 โดยการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมใน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เม่ือเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 50.30 ลา้นบาท มีสาเหตุส าคญั มาจาก
การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีค่าก่อสร้างจ านวน 50.72 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของรายไดจ้ากการก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน
เป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 268.46 
ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัของการปรับตวัเพ่ิมข้ึนเงินสดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 50.12 ลา้นบาท ลูกหน้ีค่า
ก่อสร้างจ านวน 57.56 ลา้นบาท สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจ านวน 118.31 ลา้นบาทซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของรายได้
จากการก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นหลกั ในขณะท่ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 
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31 ธันวาคม 2564 จ านวน 39.61 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัของการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจ านวน 
64.87 ลา้นบาทซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของรายไดจ้ากการก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นหลกั 

หนีสิ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีหน้ีสินรวม จ านวน 63.24 ลา้นบาท จ านวน 
104.48 ลา้นบาท จ านวน 274.94 ลา้นบาทและจ านวน 285.93 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 67.89 ร้อยละ 72.83 ร้อยละ 66.75 
และร้อยละ 63.20 ของยอดหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ ตามล าดบั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 38.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วน

ของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 9.06 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก  
1) บริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 6.72 ลา้นบาท 
2) บริษทับนัทึกรายการการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ านวน 2.73 ลา้นบาท  
3) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (0.38) ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 136.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วน
ของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 98.00 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1) บริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดจ านวน 19.25 ลา้นบาท 
2) บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 

จ านวน 125.00 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผูถื้อหุน้ไดช้ าระค่าหุน้เพ่ิมทุนบางส่วนคิดเป็นจ านวนเงิน 
93.75 ลา้นบาท  

3) บริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 9/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 10.00 บาท จากจ านวนหุ้นสามญั 1.50 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 15.00 ลา้น
บาท  
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีจ านวน 166.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วน

ของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 25.74 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1) บริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดจ านวน 11.91 ลา้นบาท 

2) บริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนส่วนท่ียงัไม่ไดช้ าระจ านวน 31.25 ลา้นบาท  

3) บริษทัจ่ายปันผลระหวา่งกาลตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ใน
อตัราหุ้นละ 10.6667 บาท ส าหรับหุ้นท่ีช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า และอตัราหุ้นละ 9.0667 บาทส าหรับหุ้นท่ีช าระค่า
หุน้ไม่เตม็มูลค่า คิดเป็นจ านวนเงิน 14.00 ลา้นบาท  

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
 



หนา้ 16 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 
 ปี 2563 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั ร้อยละ 20.15 ปรับตวัลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัรา 
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ร้อยละ 967.51 ซ่ึงมีสาเหตุส าคญัมาจากก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัท่ีปรับตวัลดลง
ร้อยละ 79.66 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนและส่วนผูถื้อหุ้นเฉล่ียท่ีสูงข้ึนจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 20.00 
ลา้นบาท  
 ปี 2564 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 22.11 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 20.15 ซ่ึงถึงแมบ้ริษทัจะมีก าไรจากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 190.47 เม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน แต่เน่ืองจากบริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 93.75 ลา้นบาทในปี 2564 จึงท าให้ส่วนผู ้
ถือหุน้เฉล่ียปรับตวัสูงข้ึนเช่นเดียวกนั 
 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 15.72 ลดลงจากปี 2564 ท่ีมี
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ร้อยละ 22.11 ซ่ึงเป็นผลมาจากบริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 93.75 ลา้นบาทใน
ปี 2564 จึงท าใหส่้วนผูถื้อหุน้เฉล่ียปรับตวัสูงข้ึนเช่นเดียวกนัจึงท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเม่ือเทียบ
กบัปี 2564 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
 ปี 2563 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 5.87 ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัรา ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร้์อยละ 43.47 ซ่ึงเป็นผลโดยตรงมาจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีลดลงร้อยละ 79.66 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อนเป็นหลกั ในขณะท่ีสินทรัพยข์องบริษทัมีอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.00 โดยการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยด์งักล่าวมีสาเหตุ
หลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเป็นหลกั 

ปี 2564 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 7.01 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ท่ีมีอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร้์อยละ 5.87 อนัมีสาเหตุส าคญัมาจากก าไรสุทธิของบริษทัปี 2564 ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ190.47 เม่ือเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ในขณะท่ีสินทรัพยข์องบริษทัเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 187.13 จากส้ินปี 2563 โดยการเพ่ิมข้ึนของ
สินทรัพยด์งักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิด
จากสญัญาจากการขยายตวัของงานก่อสร้างเป็นหลกั 
 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 5.52 ลดลงจากปี 2564 ท่ีมีอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร้์อยละ 7.01 ในขณะท่ีสินทรัพยข์องบริษทัเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 9.62 จากส้ินปี 2564 โดยการ
เพ่ิมข้ึนของสินทรัพยด์งักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาจากการขยายตวัของงานก่อสร้าง
เป็นหลกั 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงแสดง
โครงสร้างเงินทุนของกิจการวา่สินทรัพยข์องกิจการมาจากการกูย้มืหรือมาจากส่วนของผูถื้อหุน้ของกิจการ และสะทอ้นการ
พ่ึงพาการกูย้มืของบริษทั ท่ี 2.11 เท่า 2.68 เท่า 2.01 เท่า และ 1.72 เท่า ตามล าดบั 
 
นักลงทุนสัมพนัธ์: นายสนัติ มณีวงศ ์ โทรศัพท์: 02-248-1948 ต่อ 0 
Email Address: 24con.ir@24con-supply.com 

 
  



หนา้ 17 

สรุปข้อสนเทศ (ส่วนเพิม่เตมิ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
ข้อมูลทัว่ไป ช่ือบริษทั / ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) / 24CS 

ท่ีอยู ่/ เบอร์โทรศพัทแ์ละ
โทรสาร / URL 

เลขท่ี 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 หอ้ง 901 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 02-248-1948 / โทรสาร : 02-248-1949 
URL : www.24con-supply.com 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ผูรั้บประกนัการจ าหน่าย บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์พาย จ ากดั (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน (หุน้) / 
ทุนช าระแลว้ (หุน้) 

ทุนจดทะเบียน 430,000,000 หุน้ 
ทุนช าระแลว้ 430,000,000 หุน้ 

จ านวนผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
(จ านวนรายและร้อยละ) 

1,906 ราย 
ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 30.23 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั 

จ านวนหุน้ 
และระยะเวลาหา้มขายหุน้ 

236,500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของทุนช าระแลว้หลงัเสนอขายหุน้
ต่อประชาชน ซ่ึงมีระยะเวลาหา้มขายหุน้ 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้ของบริษทั
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 
สามารถขายหุน้ไดใ้นจ านวน 59,125,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 
ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกหา้มขาย และจะสามารถขายส่วนท่ีเหลืออีก 
177,375,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูก
หา้มขายไดเ้ม่ือครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

ข้อมูลเกีย่วกบั 
งบการเงนิ 

วนัท่ีส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 31 ธนัวาคม 
นโยบายการน าส่งงบการเงิน งบการเงินรายไตรมาส : บริษทัจะน าส่งงบการเงินฉบบัสอบทานรายไตร

มาสท่ี 1, 2 และ 3 ของทุกปี ท่ีไดรั้บการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้
ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบบญัชีของแต่ละไตรมาส 
งบการเงินประจ าปี : บริษทัจะน าส่งงบการเงินประจ าปี ท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษทั โดยไม่น าส่งงบการเงินฉบบัสอบทาน 
ไตรมาส 4 

ส านกังานตรวจสอบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ผูส้อบบญัชี 1. น.ส.ศนิชา อคัรกิตติลาภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8470 

2. นายพงทว ีรัตนะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
3. น.ส.นภนุช อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266 
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ข้อมูลทัว่ไป 
ข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน  
3 ปีย้อนหลงั
และงวดสะสม
ล่าสุด 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 1/ 0.60 0.78 0.58 0.55 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ 2/ 0.66 0.14 0.08 0.04 
เงินปันผลต่อหุน้ 3/ - - 0.06 0.05 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 4/ - - 0.77 1.18 

อ่ืนๆ (ถ้าม)ี เง่ือนไขการรับหลกัทรัพย ์ - ไม่มี - 
การจดัสรรหุน้ส่วนเกิน  - ไม่มี - 

หมายเหตุ : 
1/ ค านวณจากส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินหารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัของทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัส้ินงวด ท่ีราคาพาร์ 0.50 บาท 
2/ ค านวณจากก าไรสุทธิส าหรับงวดหารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัของทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัส้ินงวด ท่ีราคาพาร์ 0.50 บาท 
3/ ค านวณจากเงินปันผลจ่ายในปี 2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ซ่ึงเท่ากบั 15,000,000 บาท และ 14,000,000 บาท หารดว้ยจ านวนหุ้น

สามญัของทุนท่ีช าระแลว้ ณ วนัส้ินงวด ท่ีราคาพาร์ 0.50 บาท ตามล าดบั 
4/ ค านวณจากขอ้มูลเงินปันผลจ่ายในงวดหารดว้ยก าไรสุทธิส าหรับงวดท่ีมีการจ่ายเงินปันผล 

 
คณะกรรมการบริษัท 

ล าดบั ค าน าหน้า ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง วนัเร่ิมต้น 
1 พลเอก สุชาติ วงษม์าก ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 13 ส.ค. 2564 
2 นาง ภทัรา สู่พานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 13 ส.ค. 2564 
3 พลโท ปริญญา ฉายดิลก กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 13 ส.ค. 2564 
4 นาย ยศวยี ์ วฒันธีระกิจจา กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 20 มิ.ย. 2559 
5 นาย สนัติ มณีวงศ ์ กรรมการ 5 ก.พ. 2562 
6 นาย ธวชัชยั จิรวฒันองัคณา กรรมการ 1 เม.ย. 2560 

 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ล าดบั บริษัท ประเภทธุรกจิ 
ทุนช าระแล้ว 

(ลบ.) 
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%) 
มูลค่าเงนิลงทุน 

(ตามราคาทุน) (ลบ.) 
- - - - - - 

 
จดัท าโดย บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศท่ีไดร้ายงานไวใ้นสรุปขอ้สนเทศฉบบัน้ีถูกตอ้ง 

ลงช่ือ....................................................... 
นายยศวยี ์วฒันธีระกิจจา 

 
 

(ประทับตราบริษทั) 
 

ลงช่ือ....................................................... 
นายสนัติ มณีวงศ ์

 


