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ที ่24CS-001 
วนัที ่30 กนัยายน 2565 

 
เรื่อง การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั ทเวนตี ้โฟร ์คอน แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอน าส่งการวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของ
ฝ่ายจดัการส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงันี้ 
 
รายได้จากการก่อสร้าง 
 ในปี 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากการก่อสรา้งจ านวน 396.26 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 239.41 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ทีร่อ้ยละ 152.63 การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการก่อสรา้งในปี 2564 มสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในธุรกจิจ านวน 125.00 ลา้นบาท และบรษิทัเริม่รบังานโครงการทีม่ี
ขนาดใหญ่ขึน้ ส่งผลใหใ้นปี 2564 บรษิทัชนะประมลูโครงการขนาดใหญ่ทีส่ าคญัหลายโครงการมลูค่ารวมกว่า 1,045.11 
ล้านบาท ยกตัวอย่างโครงการก่อสร้างที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการก่อศูนย์ราชการ โซนซี , โครงการ JLK TOWER 
Sukhumvit, โครงการ PLEXUS-NMC EMS Plant, โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ารตันบุรี, โครงการ Central World - 
Air conditioner ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ทีเ่ริม่เซน็สญัญาก่อสรา้งในปี 2564 ในขณะเดยีวกนับรษิทัมงีานคา้งรบั 
(Backlog) ทีม่รีายไดต้่อเนื่องจากปี 2563 ซึง่ไดแ้ก่ โครงการ MRT - Park & Ride Pink Line เป็นปัจจยัส าคญั 
 
รายได้จากการขายสินค้า 
 ในปี 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้จ านวน 245.21 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 0.63 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ทีร่อ้ยละ 0.26 โดยรายไดจ้ากการขายสนิคา้ในปี 2563 และ 2564 อยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีง
กนั เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสรา้งไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จากมาตรการทีภ่าครฐัประกาศหยุดการ
ก่อสรา้ง และภาคเอกชนชะลอการเปิดตวัโครงการก่อสรา้งใหม่ ๆ 
 
รายได้อ่ืน 
 รายไดอ้ื่นของบรษิทัส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย ดอกเบี้ยรบั รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ เป็นต้น โดยในปี 2564 
บรษิทัมรีายไดอ้ื่นจ านวน 1.05 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.10 ของรายไดร้วม ลดลงเลก็น้อยจากรายไดอ้ื่นในปี 
2563 จ านวน 0.08 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงทีอ่ตัรารอ้ยละ 10.75 
 
ต้นทุนการก่อสร้าง 
 ในปี 2564 บริษัทมตี้นทุนการก่อสร้างจ านวน 348.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของรายได้จากการ
ก่อสรา้งในงวดเดยีวกนั เพิม่ขึน้จากสดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากการก่อสรา้งในปี 2563 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 78.41 ซึง่การ
เพิ่มขึ้นดงักล่าวมสีาเหตุจากลกัษณะการให้บรกิารงานก่อสร้างของบริษัทในระยะหลงัส่วนใหญ่เป็นงานระบบปรบั
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อากาศและระบบระบายอากาศ ซึ่งโครงสรา้งต้นทุนของงานประเภทดงักล่าวมมีูลค่าต้นทุนในส่วนสนิคา้และวสัดุที่สูง
กว่างานทัว่ไปทีบ่รษิทัใหบ้รกิารก่อสรา้งในอดตีซึง่เป็นลกัษณะงานระบบไฟฟ้า ประปา และสื่อสารเป็นหลกั  
 
ต้นทุนการขายสินค้า 
 ในปี 2564 บรษิทัมตี้นทุนการขายสนิคา้จ านวน 214.74 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 87.57 ของรายไดจ้ากการ
ขายสนิคา้ในงวดเดยีวกนั ซึ่งปรบัลดลงเลก็น้อยจากปี 2563 ทีม่ตี้นทุนการขายสนิคา้จ านวน 216.68  โดยต้นทุนการ
ขายสินค้าของบริษัทค่อนขา้งคงที่เมื่อเปรียบเทยีบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากการมุ่งเน้นงานรบัเหมาก่อสร้างมากขึ้น
ในช่วงปี 2564 ประกอบการการชะลอตวัของอุตสาหกรรมรบัเหมาก่อสรา้งจากสถานการณ์ COVID-19 ท าใหเ้กดิการ
แขง่ขนัของตลาดวสัดุและอุปกรณ์ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในปี 2564 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 50.27 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า 
จ านวน 14.27 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ทีร่อ้ยละ 39.63 โดยเป็นการเพิม่ขึน้จากค่าคอมมชิชัน่ส าหรบัพนักงาน
ขายตามการขยายตวัของจ านวนและมลูค่าของงานก่อสรา้งของบรษิทัเป็นหลกั รวมถงึการเพิม่ขึน้ของจ านวนพนักงาน
ซึง่ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและค่าแรงเพิม่ขึน้ตัง้แต่ช่วงกลางปี 2564 
 
ก าไรสุทธิ 
 ในปี 2564 บรษิทัมกี าไรสุทธจิ านวน 19.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 3.03 ของรายไดร้วม 
การเพิม่ขึน้ของก าไรสุทธใินปี 2564 จากปี 2563 จ านวน 12.51 ล้านบาท เกดิจากรายไดข้องธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งที่
ขยายตวัขึ้นกว่าร้อยละ 152.63 และผลต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ที่ท าให้
บรษิทัมตีน้ทุนในการก่อสรา้งทีส่งูขึน้ ซึง่บรษิทัเริม่ปรบัตวักบัสถานการณ์ดงักล่าวไดด้ขีึน้เลก็น้อยในปี 2564 
 
สินทรพัย ์
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมจ านวน 411.92 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 จ านวน 268.46 ล้านบาท จากเงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 50.12 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าก่อสรา้ง
จ านวน 57.56 ล้านบาท สนิทรพัย์ทีเ่กิดจากสญัญาจ านวน 118.31 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกบัการขยายตวัของรายได้
จากการก่อสรา้งทีเ่พิม่ขึน้เป็นส าคญั 
 
หน้ีสิน 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมหีนี้สนิรวมจ านวน 274.94 ล้านบาท เพิม่ขึ้นเมื่อเทยีบกบั ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 จ านวน 170.46 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ทีร่้อยละ 163.15 ซึ่งมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้
ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ านวน 67.28 ล้านบาท เงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 66.34 ล้านบาท หนี้สนิที่เกิดจากสญัญาจ านวน 14.78 ล้านบาท และ เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
10.55 ลา้นบาท เป็นหลกั 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ านวน 136.98 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 98.00 ลา้นบาท 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจาก 

1) ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2564 มมีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 
125.00 ลา้นบาท 

2) ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปัน
ผลในอตัราหุน้ละ 10.00 บาท จากจ านวนหุน้สามญั 1.50 ลา้นหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ 15.00 ลา้นบาท  

3) บรษิทัมกี าไรส าหรบังวดจ านวน 19.46 ลา้นบาท 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 ขอแสดงความนับถอื 
 นายสนัต ิมณีวงศ ์
 กรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 


