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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
 
ภำพรวมของกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 

ธุรกิจงานก่อสร้างฐานรากของบริษัทประกอบด้วยงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ก าแพงกันดิน และงานปรับปรุงคุณภาพ

ดิน ขึ้นอยู่กับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นส าคัญ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โค

วิด-19) ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีทิศทางหดตัวค่อนข้างมาก ในส่วนของประเทศไทย 

นอกเหนือจากผลกระทบของภาคการส่งออกและท่องเที่ยวซึ่งสืบเนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลกแล้ว การออกมาตรการ

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2563โดยส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์การหดตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ไว้ที่ร้อยละ 6.1 เมื่อ

เทียบกับปี 2562  

ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในปี 2563 ก็มีทิศทางหดตัวเช่นเดียวกัน โดยตั้งแต่

ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2563 เป็นต้นมา การลงทุนของภาคเอกชนอยู่ในภาวะชะลอตัวซึ่งเป็นผลจากมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาด การลงทุนในโครงการก่อสร้างใหม่ๆของภาครัฐก็มีการชะลอเนื่องจากภาครัฐมุ่งเน้นการด าเนินมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดและมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลัก โดยถึงแม้ในช่วงปลายไตรมาส 3 ของปี 2563 ตัวเลขการลงทุน

ของภาครัฐและภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและความเช่ือมั่นของภาคเอกชน

ที่เริ่มกลับมา แต่ภาพรวมของทั้งปี 2563 ก็ถือว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการหดตัวค่อนข้างมากและการแข่งขันในตลาดอยู่ใน

ระดับสูง 

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการรวมทั้งสิ้น 1 ,416 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการ

ภาคเอกชนร้อยละ 91.83 และโครงการภาครัฐร้อยละ 8.17 

ด้านต้นทุนของบริษัท บริษัทยังคงรักษานโยบายการจัดซื้อวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างงานฐานรากตั้งแต่เมื่อตกลง

รับงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุส าหรับโครงการนั้นๆ อย่างไรก็ตามงานเสาเข็มเจาะเป็นงานท่ี

ใช้เวลาก่อสร้างไม่นานนัก หากมีความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุผลกระทบก็จะค่อนข้างจ ากัด และเมื่อรับงานโครงการใหม่ก็

จะสามารถปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนท่ีเปลี่ยนไปได้   

นอกจากนี้บริษัทยังมีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของ

ลูกค้า และอัตราการใช้ก าลังการผลิตของเครื่องจักร เป็นต้น 

ด้านส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทได้รวบรวมข้อมูลรายได้ตามที่ปรากฎในงบการเงิน 3 ปีล่าสุด จากกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างฐานรากรายใหญ่ จ านวน 15 บริษัท เพื่อใช้ในการประมาณการส่วน

แบ่งทางการตลาดของบริษัท สรุปดังนี้ 
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 2560 2561 2562 

รายได้ (ล้านบาท) 8,413.45 11,019.56 9,803.19 

ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท (ร้อยละ) 8.79 13.04 15.85 

หมายเหตุ  

ตัวเลขส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทข้างต้น เป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น เนื่องจาก  

- ยังมีผู้ประกอบการงานฐานรากรายเล็กหรือผู้รับเหมาท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ถูกรวบรวม  

- รายได้ของแต่ละบริษัทอาจรวมรายได้ในส่วนงานประเภทอื่นที่มิใช่เป็นงานก่อสร้างฐานรากไว้ด้วย 

- การรับงานก่อสร้างในแต่ละโครงการ อาจเป็นการรับงานโดยรวมหรือไม่รวมการจัดหาวัสดุหลัก คือ  

   คอนกรตีและเหล็กเส้น ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาด 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการรวม 1,416 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจ านวน 138.23 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.89 สาเหตุเนื่องมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น  

โดยงานภาครัฐท่ีส าคัญที่ได้ด าเนินการในปีนี้ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก/ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู-สายทาง PK26/ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหมอน 33 สวนหลวง-สามย่าน/ โครงการอาคาร กสทช.แห่ง

ใหม่/ โครงการอาคารคลังพัสดุสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (รพ.รามาธิบดี)/ โครงการอาคารที่ท าการสภาวิศวกร  

ส่วนโครงการภาคเอกชนท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการ Queen Sirikit National Convention Center/ Silom Square/ 

AIA East Gateway/ The Aspen Tree/ Bangkok Mall (Zone 4)/ โครงการคอนโดมิ เนียมของกลุ่ ม AP/ โครงการ

คอนโดมิเนียมและโรงแรมของกลุ่ม Habitat เป็นต้น  

ต้นทุนบริการประกอบไปด้วยค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง และค่าใช้จ่าย

ในการผลิตอื่นๆ ซึ่งวัสดุก่อสร้างหลักของงานฐานราก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต์ เหล็กเส้น น้ ามันดีเซล และสารละลาย

พยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ  

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจากการให้บริการรวม 1,111.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 34.09 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 2.98 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่ลดลง โดยอัตราส่วนต้นทุนจากการให้บริการต่อรายได้จาก

การให้บริการเท่ากับร้อยละ 78.46 เพิม่ขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 73.68 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่าย

ส านักงาน ภาษีและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและ
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การบริหารเท่ากับ 96.11 ล้านบาท เป็นส่วนเฉพาะของบริษัทจ านวน 96.04 ล้านบาท และเป็นส่วนของบริษัทย่อยจ านวน 

0.07 ล้านบาท  

ส าหรับ ปี 2563 จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

เท่ากับ 182.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 95.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.25 คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 

12.80 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.61 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีก าไรต่อหุ้น

ขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น   

ส าหรับปี 2563 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับร้อยละ 17.27 ลดลงจากปี 2562 ซึ่ง

เท่ากับร้อยละ 28.71 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,320.79 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 

718.46 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 305.95 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 

602.33 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 62.69 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นการลดลง

ในลูกหนี้การค้าประมาณ 172.78 ล้านบาท รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกช าระและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน (รวมลูกหนี้เงินประกัน

ผลงาน) ประมาณ 136.20 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประมาณ 139.27 ล้านบาท และมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น 

78.12 ล้านบาท  โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ส าหรับปี 2563 เท่ากับร้อยละ 14.58 ลดลงจากปี 2562 ซึ่งเท่ากับร้อย

ละ 22.59 

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิ (ไม่รวมรายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกช าระและลูกหนี้เงินประกันผลงาน) ซึ่ง

ผู้ว่าจ้างหักเพื่อประกันผลงานในอัตราร้อยละ 5-10 ของจ านวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละงวด โดยจะได้รับคืนเมื่อได้มีการส่งมอบ

งานแล้ว) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 173.33 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2562 ที่มีมูลค่าสุทธิ 346.11 

ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหนี้การค้าไว้แล้ว ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 8.88 ล้านบาท และ 0.06 ล้านบาท ตามล าดับ  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 505.48 ล้านบาท 

ลดลงจากสิ้นปี 2562 ที่มีมูลค่า 644.75 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากได้แยกรายการสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าออกจากรายการ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปแยกแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS16 ซึ่งมี

ผลบังคับใช้ในปี 2563 ประมาณ 66.14 ล้านบาท (ไม่รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเช่าส านักงานและประมาณการรื้อถอน) 

ทั้งนี้ในระหว่างปีบริษัทและบริษัทย่อยมิได้มีการลงทุนที่มีมูลค่าอย่างมีนัยส าคัญ โดยเป็นการลงทุนซื้อเครื่องจักรขนาดเล็ก 

เครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ ส าหรับทดแทนหรือจัดหาเพิ่มเติม ใช้ในการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ  
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ทางด้านหนี้สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 274.26 ล้านบาท เป็นประเภทหน้ีสิน

หมุนเวียนจ านวน 190.08 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 ประมาณ 344.56 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงในส่วนของ เจ้าหนี้

การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นประมาณ 271.91 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าประมาณ 48.23 ล้านบาท ประมาณการ

หนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงานในส่วนที่จะครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ประมาณ 4.73 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

12.30 ล้านบาท และอื่นๆรวมประมาณ 7.39 ล้านบาท ส่วนประเภทหนี้สินไม่หมุนเวียนจ านวน 84.18 ล้านบาท ลดลงจากสิ้น

ปี 2562 ประมาณ 3.52 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หักส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่ง

ปี) ประมาณ 16.80 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่า (หักส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) ประมาณ 10.20 ล้านบาท และ

การเพิ่มขึ้นของ ประมาณการค่าความเสียหายของงานโครงการที่จบไปแล้วประมาณ 16.65 ล้านบาท ประมาณการหนี้สิน

ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (หักส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) ประมาณ 5.17 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินจาก

การรื้อถอน 1.64 ล้านบาท ตามล าดับ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมมีจ านวน 1,046.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่ง

เท่ากับ 1,067.09 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 202.46 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมบริษัทมี

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 17.27 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 278.41 ล้านบาท และมี

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 106.42 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 

245.19 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 73.19 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและ

บริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 342.96 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการ

ด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 

(Current Ratio) เท่ากับ 3.78 เท่า    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างเงินทุนประกอบไปด้วยหนี้สินรวม 274.26 ล้านบาท 

และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,046.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 0.26 เท่า 
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ปัจจัยท่ีอำจมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในอนำคต 

กำรด ำเนินงำนในอนำคต 

ส าหรับปี 2564 จากผลส าเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ซึ่งได้เริ่มแจกจ่ายให้กับประเทศต่างๆในช่วงต้นปีที่ผ่านมา 

รวมถึงการที่รัฐบาลของแต่ละประเทศด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ น่าจะเป็นปัจจัย

ส าคัญที่ท าให้ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยในปี 2564 อาจจะกลับมามีทิศทางฟื้นตัวได้ 

ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในปี 2564 การลงทุนของภาครัฐผ่านงานก่อสร้าง

ในโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆยังถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพื่อสร้างความเช่ือมั่น

อย่างต่อเนื่องให้กับภาคเอกชน โดยในปี 2564 บริษัทคาดว่าภาครัฐจะให้ความส าคัญกับการผลักดันโครงการก่อสร้างขนาด

ใหญ่ต่างๆ เช่น รถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (กรุงเทพ-นครราชสีมา) รถไฟฟ้าสายต่างๆใน

กรุงเทพ เป็นต้น ให้เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างได้ ซึ่งก็น่าจะท าให้การลงทุนของภาคเอกชนกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นด้วย 

ผลกระทบจำกกำรเช่ำเคร่ืองจักร 

การเช่าเครื่องจักรเป็นทางเลือกในกรณีที่ต้องการจะเพิ่มก าลังการผลิตเป็นการช่ัวคราวเพื่อรองรับงานท่ีเกินก าลัง

การผลิตของบริษัทขณะนั้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทไม่ต้องลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติมซึ่งอาจเป็น

ภาระทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ อย่างไรก็ตามการเช่าจะส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทในช่วงเวลาที่เช่านั้นสูงขึ้น 

(เมื่อเทียบกับค่าเสื่อมราคาในกรณีการซื้อเครื่องจักร) 

ผลกระทบจำกกำรลงทุนในเคร่ืองจักรใหม่ 

  การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก าลังการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและค่าเสื่อมราคาของบริษัท ใน

กรณีที่งานในตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้และบริษัทไม่สามารถน าเครื่องจักรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ บริษัทยังคงต้องมี

ภาระค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น ท าให้อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการท าก าไรของบริษัท รวมถึงยังอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทาง

การเงินและสภาพคล่องของบริษัทได้ โดยบริษัทจะลงทุนเครื่องจักรใหม่เพิ่มในกรณีที่ได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า ก าลัง

การผลิตที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ มีงานเพิ่มเข้ามาต่อเนื่อง หรือเป็นการซื้อเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เก่าหรือหมดสภาพ  

 ผลกระทบต่อต้นทุนบริกำรที่อำจปรับเพ่ิมขึ้น 

    เพื่อจ ากัดผลกระทบต่อต้นทุนที่มีสาเหตุมาจากความผันผวนของราคาวัสดุที่อาจปรับเพิ่มขึ้น บริษทัมีนโยบายจะ

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุหลักบางรายการทั้งจ านวน หรือ ท าสัญญาตกลงราคาไว้กับผู้ขายเพื่อล็อกต้นทุนในแต่ละช่วงเวลาเมื่อ

ได้รับหนังสือยืนยันการว่าจ้าง นอกจากน้ีบริษัทจะพิจารณาปรับราคาเพื่อชดเชยกับต้นทุนที่ปรับเพิม่ขึ้น ทั้งนี้โดยยังรักษา

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 



 

 

  รำยงำนประจ ำปี 2563 รำยงำนประจ ำปี 2563 

83 

ควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธ์ใหม่ (โควิด19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควดิ19) ซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจของโลกรวมถึง

เศรษฐกิจของประเทศและอตุสาหกรรมก่อสร้างในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไดด้ าเนินมาตรการตา่งๆ เพื่อลดผลกระทบท่ี

เกิดขึ้น อาทิเช่น 

o ด าเนินนโยบายด้านการควบคุมตน้ทุนอย่างเข้มงวดและพัฒนากระบวนการท างานภายในอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น  

o ปรับโครงสร้างการเสนอราคาเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานและรักษาความสามารถในการแข่งขัน  

o รักษาสภาพคล่องของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง ชะลอแผนการลงทุนต่างๆ ที่ไมม่ีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 

o ปรับโครงสร้างองค์กรให้มคีวามเหมาะสมกับปรมิาณงานของบริษัทโดยยังต้องสามารถรองรับการ

กลับมาฟื้นตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคตได้ 

o ปรับรูปแบบการท างาน เช่น การท างานจากท่ีบ้าน (work from home) ตามสถานการณ์ในแตล่ะ

ช่วงเวลา 

o ด าเนินมาตรการด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด เช่น มี

การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพ้ืนท่ีท างาน มีการสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่ท างาน การล้างมือด้วย

แอลกอฮอล์ เป็นต้น 

จากการด าเนินมาตรการข้างต้น ท าให้บริษัทสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและประคับประคองการด าเนินกิจการ

ผ่านช่วงวิกฤติมาได้ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากผลกระทบด้านผลประกอบการซึ่งเป็นไปตามการหดตัวในภาพรวม

ของทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริษัทไม่ได้รับผลกระทบด้านอื่นๆ อย่างเป็นสาระส าคัญ  

 นอกจากนี้ จากผลส าเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในช่วงปลายปี 2563 ประกอบกับแผนการด าเนินมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในปี 2564 น่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างอาจจะกลับมามี

ทิศทางฟื้นตัวและท าให้ผลกระทบจากความเสี่ยงด้านนี้ปรับลดลงได้ 
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ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2563 บริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัท พราวด์ อิน โปร จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 

880,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีที่เป็นส่วนเฉพาะของบริษัท 835,000 บาท และ ส่วนของบริษัทย่อยจ านวน 45,000 บาท 

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น 

บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี ส านักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


