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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
การดําเนินงานและฐานะการเงิน 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 
สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556 มีการเจริญเติบโตพอสมควร ซ่ึงในปี 2554 งานก่อสร้างประสบ

ปัญหา อนัเน่ืองจากเกิดอุทกภยันํ้ าท่วมในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี รวมทั้งมีการเพ่ิมค่าแรงขั้นตํ่า ทาํให้ตน้ทุนการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
ส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้งในปี 2554 บริษทัยงัมีงานก่อสร้างโยธาท่ีรับจากหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงท่ี
ดาํเนินการแลว้มีผลขาดทุน อนัเน่ืองมาจากประมูลงานมาไดร้าคาท่ีตํ่า จึงทาํใหผ้ลการดาํเนินงานในปี 2554 มีผลขาดทุน 58.67  ลา้น
บาท 

ในปี 2555 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างกระเต้ืองข้ึนจากแรงผลกัดนัสําคญัในการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํให้บริษทัไดรั้บงานช่วง ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในสายสีนํ้าเงินและสายสีม่วง รวมทั้งงานก่อสร้างโยธาท่ีมีผลขาดทุน บริษทัฯไดบ้นัทึกรับรู้ผลขาดทุนไปแลว้ในปี 2554 และ
บริษทัฯ ไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวแ้ลว้กลบัคืนมาอีกจาํนวน 7.65 ลา้นบาท จึงมีผลทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการ
ดาํเนินงานเป็นจาํนวน 111.54 ลา้นบาท 

ในปี 2556 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2555 มีงานก่อสร้างอาคารสูงของภาคเอกชน รวมทั้งงาน
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครของภาครัฐ รวมทั้งงานโครงการขยายทางด่วนส่วนต่อขยาย แต่ในช่วง
ปลายปีมีผลกระทบทางการเมืองท่ีมีการประทว้งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงานเล็กนอ้ยในช่วงไตรมาส
ท่ี 4 และในปี 2556 บริษทัไดรั้บเหมางานช่วงงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและทางด่วนต่อขยายศรีรัตน์เพ่ิม รวมทั้งไดรั้บชาํระ
หน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวแ้ลว้กลบัคืนมาอีกจาํนวน 16.31 ลา้นบาท จึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินการเพ่ิมข้ึนเป็น 
142 ลา้นบาท  

 
ส่วนแบ่งตลาด 
 ส่วนแบ่งตลาด จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากกระทรวงพาณิชยใ์นช่วง 4 ปีท่ีผา่นมา มีขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนแบ่งตลาด 2552 2553 2554 2555 
มูลค่าตลาดรวมท่ีรวบรวมได ้(ลา้นบาท) 2,633 2,689 3,861 4,377 
เป็นส่วนของบริษทั (ร้อยละ) 42 30 28 33 

ในการเก็บขอ้มูลน้ีพบว่าอาจมีการคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัฐานรายได้ เพราะการรับงานนั้นบางคร้ังรับงานเฉพาะค่าแรงและ
เคร่ืองจกัร รายไดก้็จะตํ่าลง ถา้รับงานประเภทรวมค่าแรง,เคร่ืองจกัรและค่าวสัดุหลกั มูลค่างานจะสูงข้ึน รายไดก้็จะสูงข้ึน  ยกตวัอยา่ง
ของบริษทันั้นในปี 2552 งานเกือบทั้งหมดรับงานแบบรวมรวมค่าแรง,เคร่ืองจกัรและค่าวสัดุหลกั ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2555 ลกัษณะงาน
ท่ีรับมาจะเป็นการรับงานท่ีรับเฉพาะค่าแรงและเคร่ืองจกัรเป็นส่วนใหญ่ มูลค่าตลาดรวมท่ีรวบรวมมาน้ี พอเป็นแนวทางในการพิจารณา
เท่านั้น 
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14.1 การวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ก)  รายได ้
รายไดข้องกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรับจา้ง ไดแ้ก่ รายไดค่้าบริการเสาเขม็เจาะ รายไดง้านกาํแพงกนัดิน รายได้

ค่าก่อสร้างงานโครงสร้างโยธา งานฐานราก รายไดบ้ริการทดสอบเสาเข็ม รายไดค้่าบริการอ่ืนๆ และรายไดอ่ื้นนอกเหนือจากการ
ดาํเนินงาน เช่น กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น, ดอกเบ้ียรับ และกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้  

ปี 2554 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม 1,576.60 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการบริการ 1,570 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดง้านเสาเขม็
เจาะและกาํแพงกนัดิน ร้อยละ 68.87 รายไดง้านก่อสร้างโยธาร้อยละ 29.85 รายไดท้ดสอบเสาเขม็ร้อยละ 0.02 และรายไดบ้ริการอ่ืน 
ๆ ร้อยละ 1.27 

ปี 2555 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม 1,541.83 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการบริการ 1,523 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดง้านเสาเขม็
เจาะและกาํแพงกนัดินร้อยละ 67.60 รายไดง้านก่อสร้างโยธาร้อยละ 30.24 รายไดท้ดสอบเสาเข็มร้อยละ 0.14 และรายไดอ่ื้น ๆ ร้อย
ละ 2.02 

ปี 2556 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม 1,338.29 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการบริการ 1,307 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดง้านเสาเขม็
เจาะและกาํแพงกนัดินร้อยละ 89.10 รายไดง้านก่อสร้างโยธาร้อยละ 5.04 รายไดง้านโครงสร้างชั้นใตดิ้นร้อยละ 3.04 รายไดท้ดสอบ
เสาเขม็ร้อยละ 0.12 และรายไดอ่ื้น ๆ ร้อยละ 2.70 

รายไดปี้ 2555 เทียบกบัปี 2554 มีรายไดร้วมลดลงร้อยละ 2.2 ในส่วนของโครงสร้างรายไดแ้ยกตามผลิตภณัฑน์ั้นไม่แตกต่าง
กนัมากนกั แต่ในส่วนของรายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ในปี 2554 มีอยูร้่อยละ 68.87 ของรายไดร้วมและในปี 2555 มีอยู่
ร้อยละ 67.60 ซ่ึงในปี 2555 ลดลงเล็กนอ้ย แต่เม่ือพิจารณาแลว้การรับงานในส่วนน้ีแตกต่างกนั เพราะในปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นการ
รับงานรวมค่าวสัดุหลกัพร้อมค่าแรงจาํนวนร้อยละ 75 ส่วนรับเฉพาะค่าแรงงานจาํนวนร้อยละ 25  แต่ในปี 2555 รับงานประเภท
ค่าแรงรวมวสัดุหลกัจาํนวนร้อยละ 70 และรับงานเฉพาะค่าแรงจาํนวนร้อยละ 30 จึงทาํใหมี้รายไดต้ํ่าลงจากปี 2554 แต่เม่ือพิจารณา
แลว้ถา้มีการบวกเพ่ิมค่าวสัดุหลกัเขา้ไปแลว้จะทาํใหร้ายไดใ้นส่วนน้ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ปี 2554 
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รายไดปี้ 2556 เทียบกบัปี 2555 มีรายไดร้วมลดลงร้อยละ 13.20 ซ่ึงเกิดจากรายไดใ้นส่วนของงานก่อสร้างโยธาซ่ึงลดลงร้อย

ละ 85.52 และการรับงานประเภทค่าแรงรวมวสัดุหลกัมีจาํนวนร้อยละ 30 ส่วนงานท่ีรับเฉพาะค่าแรงงานร้อยละ 70 เม่ือพิจารณาแลว้
ถา้มีการบวกเพิ่มค่าวสัดุหลกัเขา้ไปดว้ยจะทาํใหร้ายไดใ้นส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ปี 2555  

รายไดจ้ากการรับจา้ง 2554 2555 2556 
            จากแหล่งงานภาครัฐ (ร้อยละ) 51 55 60 
            จากแหล่งงานภาคเอกชน (ร้อยละ) 49 45 40 

 จากอตัราส่วนการรับงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 มีการรับงานจากหน่วยงานของภาครัฐเพ่ิมมากข้ึนทุกปี อนัเน่ืองมาจากรัฐบาล
มีนโยบาย ทาํโครงการรถไฟฟ้าหลายสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงทาํใหส้ัดส่วนการรับงานจากแหล่งงานภาครัฐบาล
จึงเพ่ิมมากข้ึน การรับงานของบริษทัตามปกติท่ีไม่มีการเพ่ิมงบประมาณการลงทุนของภาครัฐ อตัราส่วนการรับงานจะมาจากงาน
ภาคเอกชนอยูป่ระมาณร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 70 ซ่ึงถา้แหล่งงานภาครัฐลดลง บริษทักจ็ะมารับงานจากแหล่งงานภาคเอกชนเพิ่มข้ึน 

 
(ข)  ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนงานรับจา้ง   
ตน้ทุนงานรับจา้งประกอบดว้ย ค่าวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ค่าจา้งแรงงาน ค่าเช้ือเพลิง ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายในการผลิต

อ่ืนๆ 
ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2555 เท่ากบั 1,257.60 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2554 เท่ากบั 1,482.41 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 15.17 ท่ีลดลง

ส่วนใหญ่เกิดมาจากลกัษณะการรับค่างานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ในปี 2555 รับงานเฉพาะค่าแรงไม่รวมค่าวสัดุหลกัเป็นส่วน
ใหญ่ จึงทาํใหต้น้ทุนในส่วนของวสัดุหลกั เช่น คอนกรีตและเหลก็ลดลง 

ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2556 เท่ากบั 1,057.95 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 เท่ากบั 1,257.59 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 15.88 ท่ีลดลง
เน่ืองจากบริษทัฯ รับงานก่อสร้างเฉพาะค่าแรงไม่รวมวสัดุหลกัเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํใหต้น้ทุนในส่วนของวสัดุหลกัเช่นคอนกรีตและ
เหลก็ลดลง 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2555 เท่ากบั 89.08 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2554 เท่ากบั 105.40 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
15.48 ท่ีลดลงมาเน่ืองจากบริษทัฯ สามารถบริหารและควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึนกวา่ปีก่อน 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2556 เท่ากบั 83.74 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 เท่ากบั 89.08 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.43 
เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถบริหารและควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน 

 
หน้ีสูญ 

ในปี 2555 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญ ส่วนในปี 2554 บริษทัไดมี้การตั้งสาํรองหน้ีสูญจาํนวน 9.84 ลา้นบาท เท่ากบัร้อย
ละ 0.63 ของรายไดรั้บจา้งรวม ซ่ึงเป็นการตั้งสาํรองหน้ีสูญของลูกคา้ซ่ึงคา้งชาํระนานเกิน 12 เดือน และการตั้งสาํรองหน้ีสูญในส่วน
น้ีไดรั้บชาํระมาแลว้ในปี 2555 จาํนวน 7.65 ลา้นบาท 

ในปี 2556 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญ และยงัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 16.31 ลา้นบาท 
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(ค)  กาํไรขั้นตน้และกาํไรสุทธิ 
 

 
 

 
ในปี 2555 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 265.46 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2554 มีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 87.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 

ร้อยละ 202.55 เน่ืองจากบริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนและส่งมอบงานไดดี้กวา่ 2554 รวมทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง ซ่ึงเป็นส่วนท่ี
มีกาํไรขั้นตน้นอ้ย รวมถึงขาดทุนขั้นตน้ในบางงาน ไดมี้การบนัทึกรับรู้ผลขาดทุนไปแลว้ทั้งหมดในปี 2554 

ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 249 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 มีกาํไรขั้นตน้ 265 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.04 เน่ืองจากใน
ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 มีเหตุทางการเมืองทาํใหบ้ริษทัฯ ส่งมอบงานไดน้อ้ยลง 

ในปี 2555 บริษทัมีกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 112 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2554 มีผลขาดทุนสุทธิ (58) ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมี
กาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 293 การท่ีบริษทัมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และบริษทัสามารถ
ควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน 

ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 142 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 มีกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 112 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 บริษทัสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน 
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 (ง) การลงทุนในเคร่ืองจกัร 
 การลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายความสามารถในการผลิต ในปี 2556 ไดมี้การลงทุนจาํนวน 59.27 ลา้นบาท ในปี 2555 
จาํนวน 63.86 ลา้นบาท และในปี 2554 จาํนวน 20.71 ลา้นบาทตามลาํดบั เป็นเคร่ืองจกัรในการทาํเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ซ่ึงการ
ลงทุนน้ีเพ่ือนาํมาทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีเส่ือมสภาพไปแลว้ในบางส่วน 
 
  (จ)  ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

ในปี 2556  กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 18 ในปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 17 ทาํให้มีอตัราผลตอบแทน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.89 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีเพ่ิมข้ึน ในปี 2554 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น
เท่ากบัร้อยละ (10) เน่ืองจากผลประกอบการขาดทุน ในส่วนของอตัรากาํไรต่อหุ้นของปี 2556  เท่ากบั 0.51 บาทต่อหุ้น ปี 2555 
เท่ากบั 0.39 บาทต่อหุน้ และในปี 2554 เท่ากบั (0.27) บาทต่อหุน้ 
 

14.2  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
  14.2.1 สรุปสินทรัพยร์วมและหน้ีสินของกลุ่มบริษทั 

 
สินทรัพย ์

สินทรัพยร์วมของปี 2554, 2555 และ 2556 เท่ากบั 1,591 ลา้นบาท, 1,562 ลา้นบาทและ 1,485 ลา้นบาท  
สินทรัพยร์วมของปี 2554 และปี 2555 ใกลเ้คียงกนั ส่วนในปี 2556 มียอดลดลงจากปี 2555 อยูจ่าํนวนประมาณ 77 ลา้นบาท 

อนัเน่ืองมาจากการเรียกชาํระเงินในส่วนของลูกหน้ีเงินประกนัผลงานและลูกหน้ีการคา้ไดดี้ข้ึน รวมทั้งการไดรั้บชาํระเงินค่าภาษีเงิน
ไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายจากกรมสรรพากรจึงทาํใหสิ้นทรัพยล์ดลง 
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ลูกหน้ีการคา้ของปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากบั 352.44 ลา้นบาท 322.61 ลา้นบาท และ 303.18 ลา้นบาท ซ่ึงมีจาํนวนลดลงทุกปี 

โดยมีการประมาณการหน้ีท่ีสงสยัจะสูญไวโ้ดยความระมดัระวงัตลอดของปี 2554 ถึงปี 2556 ตั้งไวเ้ท่ากบั 81.19 ลา้นบาท 74.10 ลา้น
บาท และ 57.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยจาํนวนท่ีตั้งสาํรองไวจ้ะรองรับลูกหน้ีท่ีมีการคา้งชาํระนานเกิน 12 เดือน 

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่ายผูรั้บเหมาของปี 2555 ถึง 2556 เท่ากบั 42.98 ลา้นบาทและ 29.40 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีบริษทัผูรั้บเมหา
งานท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดใ้ชว้สัดุเกินกว่าท่ีตกลงกนัในสัญญา และในขณะเดียวกนัก็เป็นเจา้หน้ีผูรั้บเหมาช่วงและเจา้หน้ีเงินประกนั
ผูรั้บเหมา เท่ากบั 51.60 ลา้นบาทและ 31.46 ลา้นบาทของแต่ละปี ซ่ึงจะเคลียร์รายการดงักล่าวขา้งตน้เม่ือปิดโครงการก่อสร้างแลว้
เสร็จ 

สินคา้คงเหลือของปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากบั 79.08 ลา้นบาท 77.94 ลา้นบาทและ 72.18 ลา้นบาท โดยมีการตั้งค่าเผื่อวสัดุ
ชาํรุดไวจ้าํนวน 0.11 ลา้นบาท เท่ากนัทุกปี โดยแยกเป็นวสัดุก่อสร้างคงเหลือของปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 37, ร้อยละ 33 
และร้อยละ 23 ตามลาํดบั ซ่ึงท่ีเหลือส่วนใหญ่จะเป็นวสัดุส้ินเปลืองอะไหล่ของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการรับจา้งงานเสาเข็มเจาะและ
กาํแพงกนัดิน ซ่ึงในส่วนน้ีบริษทัจะดาํเนินการบริหารใหมี้จาํนวนลดลงเพียงพอกบัความตอ้งการใชเ้ท่านั้น 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากบั 25.93 ลา้นบาท, 25.93 ลา้นบาท และ 26.15 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
ท่ีดินเปล่าและอาคารชุดท่ีเกิดจากการรับชาํระค่างานก่อสร้างจากลูกคา้รายหน่ึง และในปี 2556 มีการรับชาํระท่ีดินเพ่ิมข้ึนมาอีก 1 
แปลงโดยมีมูลค่าเท่ากบั 0.22 ลา้นบาท บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะขายทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของปี 2554 ถึงปี 2556 มีจาํนวน 5 ลา้นบาทเท่ากบัทุกปีเป็นการลงทุนในบริษทัของกลุ่มสมาชิก
ผูรั้บเหมาก่อสร้างไทย จดัตั้งบริษทัเพ่ือพฒันาท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสมาคมผูรั้บเหมาก่อสร้างไทย ซ่ึงขณะน้ีไดจ้ดัสร้างอาคารเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ บริษทัคาดวา่จะไดผ้ลตอบแทนเขา้มาในอนาคต 

 
หน้ีสินรวม 

หน้ีสินรวมของปี 2554, 2555 และ 2556 เท่ากบั 1,037 ลา้นบาท, 896 ลา้นบาท และ 710 ลา้นบาท ยอดหน้ีสินลดลงทุกปี 
เน่ืองจากบริษทัไดช้าํระหน้ีเงินกูย้มืจากธนาคารไดดี้ 
 
เงินกูร้ะยะยาว 
 เงินกูร้ะยาวของปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากบั 24.35 ลา้นบาท, 35.70 ลา้นบาท และ 20.51 ลา้นบาท บริษทัไดล้งทุนในการซ้ือ
เคร่ืองจกัรเขา้มาเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีเส่ือมสภาพ ใหส้ามารถเพ่ิมกาํลงัการผลิตได ้บริษทัจึงใชแ้หล่งเงินกูร้ะยะยาวจกาสถาบนั
การเงิน 

 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุ้นปี 2554, 2555  และ 2556 เท่ากบั 554 ลา้นบาท, 666 ลา้นบาท และ 775 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุ้น
เพ่ิมข้ึนทุกปี อนัเน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานมีผลกาํไรต่อเน่ือง 
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สภาพคล่อง 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) เท่ากบั 0.92 เท่า ส่วนในปี 2555 เท่ากบั 1.35 เท่า และในปี 2554 
เท่ากบั 1.87 เท่า บริษทัฯ มีสัญญากบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงระบุวา่ใหบ้ริษทัรักษาสภาพของอตัราส่วนน้ีไวท่ี้ไม่เกิน 1.5 เท่า และ Net 
Gearing ของปี 2556 เท่ากบั 0.39 เท่า ปี 2554 เท่ากบั 0.73 และปี 2553 เท่ากบั 1.04 เท่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีสภาพคล่องท่ีดีข้ึน 
 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ปี 2555 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 896.47 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 789.23 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวเท่ากบั 107.24 
ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2554 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 1,036.59 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 900.37 ลา้นบาทและหน้ีสินระยะ
ยาว 136.21 ลา้นบาท 

ปี 2556 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 710.27 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 625.96 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวเท่ากบั 84.31 
ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2555 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 896.47 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 789.23 ลา้นบาทและหน้ีสินระยะยาว 
107.24 ลา้นบาท 

ซ่ึงในตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมาบริษทัไดมี้กระแสเงินสดรับเขา้มาเพ่ิมจึงทาํใหบ้ริษทัสามารถจ่ายชาํระหน้ีสินต่างๆ ไดดี้
ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


