
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงาน 

 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวน 659.14 ลา้นบาท ในปี 2553 จ านวน 612.66 ลา้นบาท ในปี 2554 จ านวน 
627.58 ลา้นบาท ในปี 2555 โดยรายไดร้วมของบริษทัฯ ในปี 2554 ลดลงในอตัราร้อยละ 7.05 เน่ืองจากเกิด
อุทกภยัคร้ังใหญ่ภายในประเทศ ซ่ึงผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว มีผลสืบเน่ืองมาจนถึงช่วงกลางปี 2555 ท า
ใหปี้ 2555 รายไดร้วมเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 2.44 ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายหลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ตน้ทุนขาย ตน้ทุน
บริการ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และดอกเบ้ียจ่าย โดยในปี 2553-2555 บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวม
จ านวน 598.65 ลา้นบาท จ านวน 563.32 ลา้นบาท และจ านวน 551.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ท าใหใ้นปี 2553-2555 
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 41.23 ลา้นบาท จ านวน 31.44 ลา้นบาท และจ านวน 58.84 ลา้นบาท ตามล าดบั คิด
เป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 6.26 ร้อยละ 5.13 และร้อยละ 9.22 ตามล าดบั ทั้งน้ี อตัราก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในปี 
2554 ลดลงเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายทางดา้นพนกังาน ในขณะท่ีปี 2555 อตัราก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเป็นร้อย
ละ 9.22 ตามอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 34.76 ในขณะท่ีสามารถรักษาสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารต่อรายไดร้วมค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัปี 2554 
 ในปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดร้วม เท่ากบั 751.05 ลา้นบาท เติบโตถึงร้อยละ 19.67 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
โดยในปี 2556 บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวมจ านวน 685.50 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 48.82 ลา้น
บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 6.50 ทั้งน้ีในปี 2556 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายพิเศษจากการจ่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑ ์เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2556 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้ส่วนตวัจ านวน
รวมทั้งส้ิน 17,290,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในราคาหุน้ละ 1 บาท เท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ (Par 

Value) ตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ าใหบ้ริษทัฯ ตอ้ง
เปรียบเทียบส่วนต่างราคาขาย กบัมูลค่ายติุธรรมของหุน้ดงักล่าว ณ วนัท่ีจ าหน่ายหุน้ เป็นค่าใชจ่้ายจากการจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์โดยมูลค่ายติุธรรมของหุน้บริษทัฯ ณ วนัท่ีจ าหน่ายหุน้ ซ่ึงประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 
เท่ากบั 1.99 บาทต่อหุน้ ท าใหบ้ริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ านวนรวมทั้งส้ิน 17.12 ลา้น
บาท ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นเพียงการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบกบัมูลค่ายติุธรรม จึงไม่มีผลกระทบต่อกระแส
เงินสดของบริษทัฯ แต่จะบนัทึกเป็นส่วนเกิดทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 
17.12 ลา้นบาท ซ่ึงหากไม่รวมค่าใชจ่้ายพิเศษดงักล่าว ท าใหอ้ตัราก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 
8.78 

 

ฐานะทางการเงิน 

 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจ านวน 371.26 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2553 จ านวน 334.95 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554 
และจ านวน 545.00 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 และจ านวน 434.71 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 ซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของ
บริษทัฯ ไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินคา้คงเหลือ และท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ โดยในปี 2555 สดัส่วน
ของรายการสินทรัพยท่ี์ส าคญัดงักล่าวต่อสินทรัพยร์วมคิดเป็นร้อยละ 56.67 ร้อยละ 20.47 และร้อยละ 7.96 
ตามล าดบั และในปี 2556 สดัส่วนของรายการสินทรัพยท่ี์ส าคญัดงักล่าวต่อสินทรัพยร์วมคิดเป็นร้อยละ 48.39 
ร้อยละ 23.45 และร้อยละ 10.78 ตามล าดบั โดยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคุญ ณ 
ส้ินปี 2555 และส้ินปี 2556 เน่ืองจากบริษทัฯ มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่จ านวนมากในช่วงส้ินงวดดงักล่าว 
จึงท าให ้ณ ส้ินงวดบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้จ านวนมาก 



 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจ านวน 238.18 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2553 จ านวน 182.29 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554 
จ านวน 334.50 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 และจ านวน 227.03 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 ทั้งน้ี หน้ีสินรวมของบริษทัฯ 
ณ ส้ินปี 2555 นั้นเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2554 อยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน เพ่ือน าเงินไปซ้ือสินคา้ส าหรับน าไปจ าหน่ายต่อ โดยหากพิจารณาโครงสร้างหน้ีสินของบริษทัฯ 
จะพบวา่หน้ีสินส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินหมุนเวยีนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงหากคิดเป็นสดัส่วนต่อ
หน้ีสินรวมจะเท่ากบัร้อยละ 100.00 ณ ส้ินปี 2553 ร้อยละ 89.42 ณ ส้ินปี 2554 ร้อยละ 92.85 ณ ส้ินปี 2555 และ
ร้อยละ 90.53 ณ ส้ินปี 2556 โดยหน้ีส้ินหมุนเวยีนท่ีส าคญั ประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและ
เจา้หน้ีการคา้ 
 หากพิจารณาส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 133.09 ลา้นบาท ณ 
ส้ินปี 2553 จ านวน 152.66 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554 จ านวน 210.50 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 และจ านวน 207.69 
ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 โดยการเพ่ิมข้ึนของส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 41.23 ลา้นบาทในปี 2553 จ านวน 19.57 ลา้น
บาทในปี 2554 และจ านวน 57.84 ลา้นบาทในปี 2555 นั้นเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ มีก าไรสะสมเพ่ิมข้ึนจากผล
ประกอบการของบริษทัฯ ประกอบกบับริษทัฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2553-2555 ส าหรับส่วนของผูถื้อ
หุน้ ณ ส้ินปี 2556 จาก ณ ส้ินปี 2555 จ านวน 2.81 ลา้นบาท เน่ืองเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหมี้การจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในอตัราหุน้ละ 70 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 175.00 ลา้นบาท นอกจากนั้นท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ยงัมีมติอนุมติัให้
บริษทัฯ ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 150.00 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทั
ไดรั้บช าระเงินค่าหุน้เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2556 และเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัใหมี้การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในอตัราหุน้ละ 
0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 43.75 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายปันผลจากผบการด าเนินงานของบริษทัฯ ในงวด 9 
เดือน ปี 2556 ในขณะท่ีบริษทัฯ มีก าไรสะสมเพ่ิมข้ึนจากผลประกอบการของบริษทัฯ เท่ากบั 48.82 ลา้นบาท 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการบนัทึกส่วนเกิดทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ านวน 17.12 ลา้นบาทตามท่ีได้
กล่าวไวข้า้งตน้ 


