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ท่ี  24CS 2565-002 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
 
เร่ือง การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ส าหรับงวดหกเดือนแรกปี 2565 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ขอน าส่งการวิเคราะห์และค าอธิบายของ           
ฝ่ายจดัการส าหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ดงัน้ี 
 
รายได้จากการก่อสร้าง 
 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างจ านวน 250.41 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
จ านวน 76.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 123.32 การเพ่ิมขึ้นของรายไดจ้ากการก่อสร้างในงวด 6 เดือนแรกปี 
2565 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า มีเหตุผลส าคญัมาจากการท่ีบริษทัชนะประมูลโครงการขนาดใหญ่ท่ีส าคญัท่ีต่อ
เน่ืองมาจากปี 2564 หลายโครงการ รวมถึงจ านวนและมูลค่าของโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและรับรู้รายไดใ้นงวด 6 เดือน
แรกปี 2565 สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีโครงการก่อสร้างท่ีส าคญั ได้แก่ 
โครงการศูนย์ราชการ โซนซี , โครงการ JLK TOWER Sukhumvit, โครงการ PLEXUS-NMC EMS Plant และ โครงการ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ท่ีเซ็นสัญญาก่อสร้างในช่วงปลายปี 2564 
 
รายได้จากการขายสินค้า 
 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 155.30 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
หน้าจ านวน 115.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 293.78 โดยการเพ่ิมขึ้นของรายไดด้งักล่าวมาจากการท่ีโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ เร่ิมกลบัมาด าเนินงานหลงัจากสถานการณ์ COVID-19 ไดผ้่อนคลายลง จึงท าให้ลูกคา้ของบริษทัเร่งแผนงาน
ก่อสร้าง ท าให้มียอดค าส่ังซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้นตามไปดว้ย รวมไปถึงค าส่ังซ้ือจากโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ ท่ี
ทยอยเปิดตวัในปี 2565 
 
รายได้อ่ืน  
 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีรายไดอ้ื่นจ านวน 1.07 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.26 ของรายไดร้วมของ
งวดเดียวกนั ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากรายไดอ่ื้นในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 จ านวน 0.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นเท่ากบัร้อย
ละ 447.43 ทั้งน้ี รายไดอ่ื้นของบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ และการขายเศษวสัดุ และการเพ่ิมขึ้นของ
รายไดอ้ื่นในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมขึ้นของรายไดจ้ากธุรกิจหลกัของบริษทั โดยอตัราส่วนระหว่างรายได้
อ่ืนและรายไดร้วมในงวดเดียวกนัไม่ไดมี้การเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
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ต้นทุนการก่อสร้าง 
 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีตน้ทุนงานก่อสร้างจ านวน 220.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 88.07 ของรายไดจ้ากงาน
ก่อสร้างในงวดเดียวกนั ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนของตน้ทุนงานก่อสร้างต่อรายไดจ้ากงานก่อสร้างในงวด 6 เดือน
แรกของปี 2564 ท่ีร้อยละ 85.03 โดยตน้ทุนงานก่อสร้างซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตน้ค่าวสัดุและสินคา้ ตน้ทุนค่าผูรั้บเหมาช่วง เงินเดือน
และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัพนกังาน รวมถึงค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ของแต่ละโครงการ เช่น ค่าเช่าส านกังาน ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ า ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร เป็นตน้ 
 
ต้นทุนการขายสินค้า 
 งวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีตน้ทุนการขายสินคา้จ านวน 134.88 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 86.85 ของรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้ในงวดเดียวกนั ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีลดลงจากงวด 6 เดือนแรกปี 2564 ท่ีมีอตัราส่วนตน้ทุนการขายสินคา้ต่อรายไดจ้าก
การขายสินคา้ในงวดเดียวกนัท่ีร้อยละ 92.84 เน่ืองจากความสามารถในการบริหารตน้ทุนสินคา้ของบริษทัท่ีดีขึ้น จากการท่ี
บริษทัมีการส่ังซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ให้แก่ลูกคา้กลุ่มโรงงานซ่ึงเป็นมูลค่าการส่ังซ้ือขนาดใหญ่ ท าให้บริษทัสามารถต่อรองดา้น
ราคาไดม้ากขึ้น ประกอบการการฟ้ืนตวัขึ้นของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้การแข่งขนัดา้น
ราคามีความรุนแรงนอ้ยลง 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
จ านวน 13.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 64.56 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบั
พนักงานซ่ึงแปรผนัตามการเพ่ิมขึ้นของจ านวนพนกังานของบริษทั และ (2) การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมในการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (“IPO”) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าท่ีปรึกษาทาง
การเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นส าคญั 
 
ก าไรสุทธ ิ
 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 11.91 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 2.93 ของรายไดร้วม 
เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 2.23 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 433.94 สอดคลอ้ง
กบัการเพ่ิมขึ้นของรายไดร้วมของบริษทัจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีผ่อนคลายลงท าให้บริษทัสามารถกลบัมาก่อสร้างงาน
ตามแผนงาน และลูกคา้ของบริษทัมีการส่ังซ้ือวสัดุและอุปกรณ์เพ่ิมสูงขึ้นจากสาเหตุเดียวกนั 
 
สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 451.53 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2565 เม่ือเทียบกับปี ณ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 39.61 ล้านบาท มีสาเหตุส าคญัจากการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของ
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจ านวน 64.87 ลา้นบาท เป็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของรายไดจ้ากการก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้น 
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หนีสิ้น 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีหน้ีสินรวมจ านวน 285.39 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 63.20 ของยอดหน้ีสินรวมและ
ส่วนของผูถื้อหุ้น การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เม่ือเทียบกบั ณ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 10.45 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 3.80 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินรวมมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของรายการเจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืนเป็นหลกั 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 166.14 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อ
หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 29.16 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก 

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

2) บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนส่วนท่ียงัไม่ไดช้ าระจ านวน 31.25 ลา้นบาท 
3) บริษทัมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 11.91 ลา้นบาท 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 นายสันติ มณีวงศ ์

 กรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 


