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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหจ์ำกฝ่ำยจดักำร 

 

ภำพรวมของกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ 

ธุรกิจของงานฐานรากซึ่งประกอบไปดว้ยงานก่อสร้างเสาเข็ม ก าแพงดนิ และงานปรบัปรุงคุณภาพดนิ เป็นต้นนัน้ ขึ้นอยู่กับ

อุตสาหกรรมการก่อสรา้งเป็นส าคญั ทัง้น้ี จากผลกระทบของการชุมนุมทางการเมอืงตัง้แต่ช่วงปลายปี 2556 ต่อเน่ืองถึงการท ารฐัประหาร

ในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2557 ท าใหภ้าพรวมเศรษฐกจิของประเทศในปี 2557 มทีศิทางชะลอตวั ซึ่งหลงัการแต่งตัง้นายกรฐัมนตรีและคณะ

รฐับาล การเมอืงกลบัมามีเสถียรภาพมากขึ้น และไดม้ีการคาดการณ์ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าและ

โครงสรา้งพื้นฐานต่างๆน่าจะกลบัมามคีวามต่อเน่ืองมากขึ้น แต่จากปญัหาการออกโครงการใหม่และเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า ท าให้

ผลลพัธ์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครฐัออกมาไม่ดอีย่างที่คาด แมเ้ศรษฐกิจจะมกีารฟ้ืนตัวบ้างแต่ก็เป็นไปอย่างล่าช้า ท าให้

ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศในปี 2557 มกีารขยายตวัน้อยกว่าที่คาด  

หากพจิารณาเฉพาะในสว่นของอุตสาหกรรมก่อสรา้งเสาเขม็เจาะ ตลอดทัง้ปี 2557 ปรมิาณงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเขม็

เจาะอยูใ่นระดบัที่เหมาะสมกบัก าลงัการผลติของอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ซึ่งเป็นผลจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของภาครฐัที่เริ่มการ

ก่อสรา้งไปแลว้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน และงานภาคเอกชนตามแนวรถไฟฟ้ามอีอกมาอย่างต่อเน่ือง ท าใหก้ารแข่งขนัในตลาดไม่

รุนแรง แม้จะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในช่วงเดือนพฤษภาคมของปี 2557 ซึ่งท าให้การอนุมตัิรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม (EIA) ของงานคอนโดมเีนียมต่างๆสะดุดลงในช่วงดงักล่าวแต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาสัน้ๆโดยไม่ไดก้ระทบต่อภาพรวมของ

อุตสาหกรรมฯมากนัก ท าใหภ้าพรวมของปี 2557 ถอืว่าอุตสาหกรรมก่อสรา้งเสาเขม็เจาะยงัมทีศิทางขยายตวั 

 ทัง้น้ีในปี 2557 น้ี บริษทัและบริษัทย่อยมรีายได้จากงานก่อสร้างรวมทัง้สิ้น 1,367.88 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการ

ภาคเอกชนรอ้ยละ 77.71 และโครงการภาครฐัรอ้ยละ 22.29      

ดา้นตน้ทุนของบรษิทั  บรษิทัยงัคงรกัษานโยบายการจดัซื้อวสัดหุลกัที่ใชใ้นการก่อสรา้งงานฐานรากตัง้แต่เมื่อตกลงรบังานเพื่อ
ควบคมุความเสีย่งเกี่ยวกบัความผนัผวนของราคาวสัดสุ าหรบัโครงการนัน้ๆ  นอกจากน้ีงานเสาเขม็เจาะเป็นงานที่ใช้เวลาก่อสร้างไม่นาน
นัก หากมคีวามผนัผวนเน่ืองจากราคาวสัดผุลกระทบกจ็ะคอ่นขา้งจ ากดั และเมือ่รบังานโครงการใหมก่จ็ะสามารถปรบัราคาใหส้อดคลอ้งกบั
ต้นทุนที่เปลี่ยนไปได ้ ทัง้น้ีบริษทัมโีครงการที่มรีะยะเวลาการก่อสร้างนานที่ไดร้บัผลกระทบดา้นต้นทุน  ไดแ้ก่ โครงการปรบัปรุงคลอง
ระบายน ้าต่างๆ ที่บรษิทัเป็นคูส่ญัญากบัภาครฐั (บรษิทัไดจ้า้งเหมาช่วงต่อใหบ้รษิทัยอ่ยเป็นผูด้ าเนินการก่อสร้าง) ซึ่งไม่สามารถปรบัราคา
กบัภาครฐัได ้ โครงการเหลา่น้ีไดร้บัผลกระทบจากปญัหาอุทกภยัครัง้ใหญ่ในปี 2554 และผลกระทบจากการเตรียมป้องกนัอุทกภยัและการ
ปรบัขึน้คา่แรงขัน้ต ่าเป็น 300 บาทในปี 2555 ตลอดจนมปีญัหาอุปสรรคของพื้นที่บรเิวณก่อสรา้ง เช่น มกีารรุกล ้าพื้นที่โดยประชาชน ท าให้
โครงการเกดิความลา่ชา้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัยอ่ยไดท้ าการประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งโครงการเหลา่นัน้ใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัสภาวะใน
ปจัจบุนั  และไดต้ัง้ส ารองผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิจากการก่อสรา้งของโครงการเหลา่นัน้ไว ้

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการรบัจา้งก่อสรา้งรวม 1,367.88 ลา้นบาท   ซึ่งเพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 74.01 ลา้น

บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.72   โดยงานภาครฐัที่ส าคญัไดแ้ก่ โครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสแีดง โครงการก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม ่

โครงการก่อสรา้งอาคารทางระบายน ้าเพื่อป้องกนัอุทกภยัฯ จงัหวดัตราด โครงการปรบัปรุงระบบระบายน ้ าดา้นใต้คลองภาษีเจริญถึงคลอง

สนามชยั(ปรบัปรุงสถานีสบูน ้าและก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล.คลองเลนเปน)  โครงการก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล.และ สถานีสูบน ้ าคลองทรงกระเทียม

จากซอยโชคชยั4 ถงึคลองจัน่ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองตาสาด ส่วนโครงการภาคเอกชนที่ส าคญั ไดแ้ก่ โครงการ Landmark 

Waterfront โครงการ Canapaya Residence โครงการ Nich Mono โครงการคอนโดมเินียมของกลุ่ม บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ โครงการ
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คอนโดมเินียมของกลุม่ บมจ.พฤกษา เรยีลเอสเตท  โครงการคอนโดมเินียมของกลุม่ บมจ.เอเชี่ยนพรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์  โครงการ

คอนโดมเินียมของกลุม่ บมจ.แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์  เป็นตน้   

ในปี 2557 ต้นทุนงานรบัจา้งประกอบไปดว้ยค่าจ้างแรงงาน  ค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลอืง และ

คา่ใชจ้า่ยในการผลติอื่นๆ  ซึ่งวสัดกุ่อสรา้งหลกัของงานฐานราก ไดแ้ก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต์ เหลก็เสน้ น ้ ามนัดเีซล และสารละลาย

พยงุหลมุเจาะ (เบนโทไนท์และโพลเีมอร์) โดยราคาของวตัถุดบิมกีารเปลีย่นแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกจิ  

ในปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมตี้นทุนจากงานก่อสร้างรวม 1,062.68 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36.32 ลา้นบาท หรือ

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.54 คดิเป็นอตัราสว่นตน้ทุนต่อรายไดจ้ากงานก่อสรา้งรอ้ยละ 77.69 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารซึ่งประกอบไปดว้ย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ค่าใช้จ่ายส านักงาน 

ภาษแีละคา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ เป็นตน้ โดยในปี 2557 บรษิทัและบรษิมัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและการบริหารเท่ากบั 72.06 

ลา้นบาท เป็นสว่นเฉพาะของบรษิทัจ านวน 58.47 ลา้นบาท และเป็นสว่นของบรษิทัยอ่ยจ านวน 13.59 ลา้นบาท  

ในปี 2557 บรษิทัไดต้ัง้คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14.03 ลา้นบาท และตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ

รวม 0.11 ลา้นบาท สว่นบรษิทัยอ่ยไดก้ลบัรายการคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูรวม 6.03 ลา้นบาท เน่ืองจากไดร้บัช าระเงนิจ านวนดงักลา่ว 

ส าหรบั ปี 2557 จากผลประกอบการของบริษทัมกี าไรสุทธิส าหรบัปีเท่ากบั 184.39 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  29.33 ลา้น

บาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.91 คดิเป็นอตัราสว่นก าไรส าหรบัปีต่อรายไดร้อ้ยละ 15.78 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งอตัราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 14.11 

เป็นผลมาจากรายไดท้ี่เพิม่ขึน้ ภาพรวมตน้ทุนวสัดกุ่อสรา้งหลกัที่ลดลงและการบรหิารจดัการควบคมุตน้ทุนต่างๆ ที่มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

มกี าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานในอตัรา 0.66 บาทต่อหุน้ สว่นผลประกอบการเมือ่รวมกบับรษิทัยอ่ยมกี าไรส าหรบัปีเท่ากบั 192.80 ลา้นบาท (ผล

ก าไรสว่นที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 195.55 ลา้นบาท และ เป็นผลขาดทุนสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 2.75 ลา้นบาท)  

ฐำนะทำงกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม 1,265.52 ลา้นบาทซึ่งเป็นสนิทรพัย์หมุนเวียน 975.93 ลา้น

บาท   เพิม่ขึน้จากปีก่อนประมาณ 278.59 ลา้นบาท  เป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนจ านวน 289.59 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 0.50 

ลา้นบาท สนิทรพัยท์ี่เพิม่ขึน้สว่นใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ในรายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดประมาณ 110.33 ลา้นบาท เงนิลงทุน

ชัว่คราวประมาณ 190.61 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ประมาณ 99.43 ลา้นบาท ส าหรบัสนิทรพัย์ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นการลดลงในรายการ   

รายไดค้า้งรบัที่ยงัไมไ่ดเ้รยีกช าระประมาณ 93.75 ลา้นบาท  โดยมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยส์ าหรบัปี 2557 เท่ากบัรอ้ยละ 17.12 

ทางดา้นหน้ีสนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มหีน้ีสนิรวม 381.58 ลา้นบาท เป็นประเภทหน้ีสนิหมุนเวียน

จ านวน 358.86 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2556 ประมาณ 23.98 ลา้นบาท  โดยสว่นใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ในส่วนของเงนิเบิกเกินบญัชีและ

เงนิกูย้มืระยะสัน้ประมาณ 12.23 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงนิจา่ยประมาณ 49.09 ลา้นบาท และอื่นๆลดลงประมาณ 37.34 ลา้นบาท  

เป็นประเภทหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนจ านวน 22.72 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 ประมาณ 2.89 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการลดลงในสว่นของเงนิกู้ระยะ

ยาวจากธนาคาร และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าซื้อประมาณ  4.21 ลา้นบาท และอื่นๆ เพิม่ขึน้ประมาณ 1.32 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ตามงบการเงนิรวมมจี านวน 883.94 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนซึ่งเท่ากบั 626.94 

ลา้นบาท โดยในสว่นเฉพาะของบรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 872.92 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากบั 624.29 ลา้นบาท ทัง้น้ีใน

ระหว่างปี บรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิ 83.41 ลา้นบาท  ตามงบการเงนิรวมบริษทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุน้เท่ากบั 0.43 

เท่า  และอตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี่รอ้ยละ 26.32 

ในระหว่างปี 2557 บรษิทัมกีารเพิ่มทุนจากผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยบริษทัไดร้บัช าระค่าหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้เพิ่มขึ้น

จ านวนรวม 147.92 ลา้นบาท 
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ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ในปี 2557 บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี (Audit Fee) ใหแ้ก่ผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทัแกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 

930,000 บาท ซึ่งเป็นคา่สอบบญัชทีี่เป็นส่วนเฉพาะของบริษทั 680,000 บาท และส่วนของบริษทัย่อยจ านวน 250,000 บาท บริษทัไม่มี

คา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ที่จา่ยใหก้บัผูส้อบบญัช ีส านักงานผูส้อบบญัชทีี่ผูส้อบบญัชสีงักดั และบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบ

บญัชแีละส านักงานสอบบญัชดีงักลา่ว ทัง้น้ี ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจดัพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่เกิน

รอ้ยละ 10 ของคา่สอบบญัช ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


