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รายงานประจําป 2562 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

 
ภาพรวมของการดําเนินงานที่ผานมา 

 
ธุรกิจงานกอสรางฐานรากของบริษัทประกอบดวยงานกอสรางเสาเข็มเจาะ กําแพงกันดิน และงานปรับปรุงคุณภาพ

ดิน ขึ้นอยูกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสรางเปนสําคัญ ทั้งนี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2562 มีการเติบโตชะลอตัวลง

เมื่อเทียบกับป 2561 โดยเปนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งไดรับผลกระทบตอเนื่องจากสงครามการคาระหวาง

สหรัฐฯและจีน นอกจากนี้การแข็งคาข้ึนของคาเงินบาทก็ทําใหภาคการสงออกและการทองเที่ยวไดรับผลกระทบคอนขางมาก  

นอกจากนี้ ในสวนของอุตสาหกรรมกอสราง แมจะมีทิศทางขยายตัวในชวงไตรมาส 1 ของปแตกไ็ดรับผลกระทบจาก

ความลาชาในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง ทําใหโครงการกอสรางตางๆของภาครัฐเกิดความลาชา นอกจากนี้ 

มาตรการ LTV (Loan to Value หรือ อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอมูลคาหลักประกัน) ที่ออกมาเพื่อควบคุมการปลอยสินเชื่อไดสงผล

กระทบตอผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําใหตลาดคอนโดมิเนียมมีทิศทางชะลอตัวลง ทั้งนี้บริษัทไดปรับกลยุทธให

สอดคลองกับสถานการณโดยสามารถเจาะกลุมลูกคาที่ยังมีศักยภาพ ทําใหผลประกอบการของบริษัทในป 2562 ออกมาสูง

ที่สุดนับตั้งแตกอตั้ง ทั้งดานยอดขายและกําไรสุทธิ 

ทั้งนี้ในป 2562 นี้ บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการรวมทั้งสิ้น 1,554.23 ลานบาท โดยแบงเปน

โครงการภาคเอกชนรอยละ 78.75 และโครงการภาครัฐรอยละ 21.25 

ดานตนทุนของบริษัท บริษัทยังคงรักษานโยบายการจัดซื้อวัสดุหลักที่ใชในการกอสรางงานฐานรากตั้งแตเมื่อตกลง

รับงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุสําหรับโครงการนั้นๆ อยางไรก็ตามงานเสาเข็มเจาะเปนงานที่

ใชเวลากอสรางไมนานนัก หากมีความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุผลกระทบก็จะคอนขางจํากัด และเมื่อรับงานโครงการใหมก็

จะสามารถปรับราคาใหสอดคลองกับตนทุนที่เปลี่ยนไปได   

นอกจากนี้บริษัทยังมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ไมใชการเงิน เชน สวนแบงทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของ

ลูกคา และอัตราการใชกําลังการผลิตของเครื่องจักร เปนตน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการรวม 1,554.23 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 

117.32 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.16 สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยงานภาครัฐที่สําคัญ

ไดแก โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง สายสีชมพู สวนโครงการภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก โครงการศูนยการประชุมแหงชาติ
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สิริกิติ์ของกลุม TCC (Asset) โครงการบางกอกมอลล ของกลุม The mall โครงการ Terminal 21 พระราม 3 ของกลุม L&H 

โครงการคอนโดมิเนียม ของบมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม บมจ.เอพี (ไทยแลนด) เปนตน   

ตนทุนบริการประกอบไปดวยคาจางแรงงาน คาวัสดุที่ใชในการกอสราง คาเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง และคาใชจาย

ในการผลิตอื่นๆ ซึ่งวัสดุกอสรางหลักของงานฐานราก ไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต เหล็กเสน นํ้ามันดีเซล และสารละลาย

พยงุหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ  

ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนบริการรวม 1,145.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 46.81 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 4.26 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับรายไดที่เพิ่มขึ้น คิดเปนอัตราสวนตนทุนตอรายไดจากการใหบริการรอยละ 

73.68 ลดลงจากปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 76.43 

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและการบริหารซึ่งประกอบไปดวย คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาใชจาย

สํานักงาน ภาษีและคาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและ

การบริหารเทากับ 99.92 ลานบาท เปนสวนเฉพาะของบริษัทจํานวน 99.22 ลานบาท และเปนสวนของบริษัทยอยจํานวน 

0.70 ลานบาท  

สําหรับ ป 2562 จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

เทากับ 277.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเทากับ 59.82 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.47 คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 

17.61 เพิ่มขึ้นจากปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 15.07 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยมีกําไรตอ

หุนขั้นพ้ืนฐานในอัตรา 0.37 บาทตอหุน 

สําหรับป 2562  อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยเทากับรอยละ 28.71เพิ่มขึ้นจากป 2561 ซึ่ง

เทากับรอยละ 26.82 

 

ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,689.44 ลานบาท ซึ่งเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

1,024.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประมาณ 344.64 ลานบาท เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 

665.02 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประมาณ 100.76 ลานบาท สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนการ

เพิ่มขึ้นในลูกหนี้การคาประมาณ 124.10 ลานบาท รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระและลูกหนี้ประกันผลงานประมาณ 54.49 

ลานบาท และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณประมาณ 115.72 ลานบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยสําหรับป 2562 

เทากับรอยละ 22.59 ลดลงจากป 2561 ซึ่งเทากับรอยละ 24.69 

ทางดานหนี้สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินรวม 622.34 ลานบาท เปนประเภทหนี้สิน

หมุนเวียนจํานวน 534.64 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2561 ประมาณ 217.06 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นใน
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สวนของ เจาหนี้การคาประมาณ 170.68 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในสวนที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

ประมาณ 16.80 ลานบาท เงินรับลวงหนาจากลูกคาประมาณ 11.51 ลานบาท และอื่นๆ เพิ่มขึ้นรวมประมาณ 18.07 ลาน

บาท สวนประเภทหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 87.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2561 ประมาณ 27.82 ลานบาท โดยเปนการ

เพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) ประมาณ 31.80 ลานบาท หนี้สิน

ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) ประมาณ 3.88 ลานบาท และการลดลงของ

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) ประมาณ 5.10 ลานบาท หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชี 2.76 ลานบาท ตามลําดับ 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมมีจํานวน 1,067.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่ง

เทากับ 866.57 ลานบาท ทั้งนี้ในระหวางป บริษัทไดจายเงินปนผลเปนเงิน 74.99 ลานบาท ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตรา

ผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 28.71 

 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาจายคาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit Fee) ใหกับบริษัท แกรนท ธอน

ตัน จํากัด เปนจํานวนเงินรวม 1,340,000 บาท ซึ่งเปนคาสอบบัญชีที่เปนสวนเฉพาะของบริษัท 1,145,000 บาท และ สวน

ของบริษัทยอยจํานวน 195,000 บาท   ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปน

ตน ซึ่งไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี  

บริษัทไมมีคาบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จายใหกับผูสอบบัญชี สํานักงานผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 


