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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
การดําเนินงานและฐานะการเงิน 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 
ในปี 2556 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2555 มีงานก่อสร้างอาคารสูงของภาคเอกชน รวมทั้งงาน

โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครของภาครัฐ รวมทั้งงานโครงการขยายทางด่วนส่วนต่อขยาย แต่ในช่วง
ปลายปีมีผลกระทบทางการเมืองท่ีมีการประทว้งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงานเลก็นอ้ยในช่วงไตรมาส
ท่ี 4 และในปี 2556 บริษทัไดรั้บเหมางานช่วงงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและทางด่วนต่อขยายศรีรัตน์เพ่ิม รวมทั้งไดรั้บชาํระ
หน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสํารองไวแ้ลว้กลบัคืนมาอีกจาํนวน 16.31 ลา้นบาท จึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินการเพ่ิมข้ึนเป็น 
142 ลา้นบาท 

ในปี 2557 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่ไดมี้การขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 (ท่ีมา จากสํานักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) แต่สภาวะการเมืองสงบลง ทาํให้การทาํงานและส่งมอบงานดีข้ึนกวา่ปี 2556 จึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีผล
กาํไรจากการดาํเนินการเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 48 คิดเป็นจาํนวนเงิน 210 ลา้นบาท โดยงานท่ีรับมาในปี 2557 มีงานประเภท
รถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีนํ้าเงิน จึงทาํใหมี้ผลการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 

ในปี 2558 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตวัลง เน่ืองจากภาคเอกชนยงัไม่ค่อยมัน่ใจในสภาวะเศรษฐกิจ ในขณะท่ีธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยก์็ชะลอตวั (โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศยัแนวสูงยงัประสบปัญหา Over Supply) รวมทั้งโครงการก่อสร้างภาครัฐเล่ือนการ
ประมูลงานออกไป จึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินการลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 28 โดยในปี 2558 มีกาํไรสุทธิรวม
เท่ากบั 151.89 ลา้นบาท 

 
ส่วนแบ่งตลาด 
 ส่วนแบ่งตลาด จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากกระทรวงพาณิชยใ์นช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา มีขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนแบ่งตลาด 2555 2556 2557 
มูลค่าตลาดรวมท่ีรวบรวมได ้(ลา้นบาท) 4,377 5,426 6,669 
เป็นส่วนของบริษทั (ร้อยละ) 33 32 26 
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระทรวงพาณิชยมี์ถึงปี 2557 

    
ในการเก็บขอ้มูลน้ีพบว่าอาจมีการคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัฐานรายได้ เพราะการรับงานนั้นบางคร้ังรับงานเฉพาะค่าแรงและ

เคร่ืองจกัร รายได้ก็จะตํ่าลง ถ้ารับงานประเภทรวมค่าแรง,เคร่ืองจกัรและค่าวสัดุหลัก มูลค่างานจะสูงข้ึน รายได้ก็จะสูงข้ึน โดย
อตัราส่วนการรับงานของบริษทัในปี 2556 ถึง 2558 รับเฉพาะค่าแรงคิดเป็นอตัราร้อยละ 69 : 44  และ 29 ตามลาํดบั ส่วนงานท่ีรับ
ค่าแรงรวมวสัดุหลกั คิดเป็นอตัราร้อยละ 22:49 และ 65 ตามลาํดบั ซ่ึงถา้ในปีใดมีการรับงานในส่วนของค่าแรงรวมวสัดุหลกัในอตัราท่ี
สูง จะส่งผลใหมู้ลค่างานของบริษทัสูงข้ึน ดงันั้นมูลค่าตลาดรวมท่ีรวบรวมมาน้ี พอเป็นแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น 
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14.1 การวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ก)  รายได ้
รายไดข้องกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรับจา้ง ไดแ้ก่ รายไดค่้าบริการเสาเขม็เจาะ รายไดง้านกาํแพงกนัดิน รายได้

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

ปี 2556 กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการบริการ 1,308 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินร้อยละ 
91 รายไดง้านก่อสร้างโยธาร้อยละ 8 และรายไดง้านต่างประเทศร้อยละ 1 

ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการบริการ 1,887 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดง้านเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน 
(รับเฉพาะค่าแรง) ร้อยละ 44, รายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน (รับงานรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 49, รายไดง้านโครงสร้างและ
โยธาร้อยละ 2 และรายไดจ้ากงานต่างประเทศร้อยละ 5 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการบริการ 1,856 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดง้านเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน 
(รับเฉพาะค่าแรง) ร้อยละ 29, รายได้งานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกันดิน (รับงานรวมวสัดุหลัก) ร้อยละ 65 และรายได้จากงาน
ต่างประเทศร้อยละ 6 

รายได้ในปี 2558 เม่ือเทียบกับปี 2557 มีรายได้หลักลดลง 31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.64 ซ่ึงทาํให้ผลกําไรจากการ
ดาํเนินงานลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 28 ซ่ึงมาจากการรับงานในส่วนท่ีรับเฉพาะค่าแรงจะมีอตัรากาํไรสูงกว่างานท่ีรับค่าแรงรวมค่า
วสัดุหลกั ซ่ึงงานท่ีรับเฉพาะค่าแรงและค่าเคร่ืองจกัรลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 29 ของรายไดห้ลกัในปี 2558 ส่วนในปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 
44 ของรายไดห้ลกั 
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รายไดแ้ยกตามแหล่งท่ีมาของรายได ้    
 2556 2557 2558 
            จากแหล่งงานภาครัฐ (ร้อยละ) 58 36 21 
            จากแหล่งงานภาคเอกชน (ร้อยละ) 42 64 79 

 จะเห็นไดว้า่งานท่ีรับจากภาครัฐจะลดลงอยา่งต่อเน่ืองมาจากการชะลอโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยคาดวา่ภาครัฐกลบัมา
เร่ิมดาํเนินงานก่อสร้างในปี 2559  

 
(ข)  ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนงานรับจา้ง   
ตน้ทุนงานรับจา้งประกอบดว้ย ค่าวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ค่าจา้งแรงงาน ค่าเช้ือเพลิง ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายในการผลิต

อ่ืนๆ 
ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2556 เท่ากบั 1,057.95 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 เท่ากบั 1,257.59 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 15.88 ท่ีลดลง

เน่ืองจากบริษทัฯ รับงานก่อสร้างเฉพาะค่าแรงไม่รวมวสัดุหลกัเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํใหต้น้ทุนในส่วนของวสัดุหลกัเช่นคอนกรีตและ
เหลก็ลดลง 

ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2557 เท่ากบั 1,498.12 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2556 ซ่ึงเท่ากบั 1,057.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.61 อนัมี
ผลมาจากประเภทการรับงานโดยในปี 2557 มีการรับงานประเภทค่าแรงรวมวสัดุหลกัเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 52 ของรายไดร้วม ส่วนใน
ปี 2556 มีอยูร้่อยละ 30 ของรายไดร้วม ประเภทงานท่ีรับค่าแรงรวมวสัดุหลกั ตน้ทุนจะสูงกวา่งานท่ีรับเฉพาะค่าแรง 

ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2558 เท่ากบั 1,546.91 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั 1,498.12 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.25 อนัมี
ผลจากประเภทของการรับงานโดยงานท่ีรับมาเป็นงานค่าแรงรวมวสัดุหลกั รับเพ่ิมข้ึนมาเป็นร้อยละ 65 ของรายได้หลกัจากการ
บริการในปี 2558 ซ่ึงในปี 2557 รับงานค่าแรงรวมวสัดุหลกัรับมาในอตัราร้อยละ 49 ของรายไดห้ลกัจากการบริการ 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอ่ืน ๆ 

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

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2557 เท่ากบั 121.68 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2556 เท่ากบั 83.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
45.30 ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากส่วนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าใชจ่้ายในการบริหารงานท่ีประเทศพม่า 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2558 เท่ากบั 126.18 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2557 เท่ากบั 121.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3.69 ส่วนท่ีเพ่ิมมาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานของบริษทั 

 
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 
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ในปี 2556 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญ และยงัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 15.31 ลา้นบาท 
ในปี 2557 บริษทัมีการตั้งสาํรองหน้ีสูญจาํนวน 2.8 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 12 เดือน และมีการรับชาํระหน้ี

จากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 3.89 ลา้นบาท 
ในปี 2558 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญและยงัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 8.67 ลา้นบาท 
 
(ค)  กาํไรขั้นตน้และกาํไรสุทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 249 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 มีกาํไรขั้นตน้ 265 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.04 เน่ืองจากใน

ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 มีเหตุทางการเมืองทาํใหบ้ริษทัฯ ส่งมอบงานไดน้อ้ยลง 
ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 389 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2556 มีกาํไรขั้นตน้ 249 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 56  เน่ืองจาก

การเมืองสงบลงทาํใหส่้งมอบงานไดเ้ร็วข้ึนกวา่ปี 2556 
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ในปี 2558 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 309 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2557 มีกาํไรขั้นตน้ 389 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 20.56 เน่ืองจาก

ประเภทของการรับงาน โดยงานในปี 2557 จะมีงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีนํ้าเงิน แต่งานท่ีรับในปี 2558 จะเป็นงานจาก
ภาคเอกชนประเภทอาคารสูง  

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

ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 142 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 มีกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 112 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 บริษทัสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน 

ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 210 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2556 มีกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2556 เท่ากบั 142 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48 อนัเน่ืองจากการส่งมอบงานไดดี้ข้ึนกวา่ปี 2556 และมีรายไดจ้ากต่างประเทศ 

ในปี 2558 บริษทัมีกาํไรเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ากบั 153.24 ลา้นบาท ในปี 2557 เท่ากบั 210 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
27.02 อนัเป็นผลมาจากกาํไรขั้นตน้ลดลง และมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
 (ง) การลงทุนในเคร่ืองจกัร 
 การลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายความสามารถในการผลิต ในปี 2556 ได้มีการลงทุนจาํนวน 59.27 ลา้นบาท ในปี 2555 
จาํนวน 63.86 ลา้นบาท และในปี 2554 จาํนวน 20.71 ลา้นบาทตามลาํดบั เป็นเคร่ืองจกัรในการทาํเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน ซ่ึงการ
ลงทุนน้ีเพ่ือนาํมาทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีเส่ือมสภาพไปแลว้ในบางส่วน 
 การลงทุนในปี 2557 จาํนวน 97.85 ลา้นบาท เป็นการซ้ือรถเครน โดยเป็นการซ้ือเขา้มาทดแทนเพื่อจะนาํรถเครนคนัเก่าส่งไป
ทาํงานท่ีต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเมียนมาร์ 
 การลงทุนในปี 2558 จาํนวน 164 ลา้นบาท เป็นการซ้ือรถเครนและเคร่ืองเจาะ โดยเป็นการซ้ือเขา้มาทดแทนของเก่า เพ่ือจะ
นาํรถเครนคนัเก่าส่งไปทาํงานท่ีต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเมียนมาร์ 
 
  (จ)  ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

ในปี 2556  กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 18 ในปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 17 ทาํให้มีอตัราผลตอบแทน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.89 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีเพ่ิมข้ึน ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนส่วนของผู ้
ถือหุน้เท่ากบัร้อยละ 22 ในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 18 ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 เน่ืองมาจากผลกาํไรเบด็เสร็จสาํหรับ
ปีเพ่ิมข้ึน 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 15 ซ่ึงลดลงร้อยละ 31.81 เน่ืองมาจากผลประกอบการลดลง 
จึงทาํใหก้าํไรเบด็เสร็จลดลง 
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14.2  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
  14.2.1 สรุปสินทรัพยร์วมและหน้ีสินของกลุ่มบริษทั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย ์
 สินทรัพยร์วมของปี 2556,2557 และ 2558 เท่ากบั 1,485 ลา้นบาท, 1,725 ลา้นบาทและ 1,807 ลา้นบาท 
 ในปี 2557 เทียบกบัปี 2556 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนอยู่จาํนวน 240 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 225 
ลา้นบาท เกิดจากมีการลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราวจาํนวน 100 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนในส่วนของลูกหน้ีการคา้ 100 ลา้นบาท อนั
เน่ืองจากมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 และอีกจาํนวน 25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในส่วนของสินคา้คงเหลือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในปี 
2557 เทียบกบัปี 2556 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 15 ลา้นบาท ในภาพรวมส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากส่วนของลูกหน้ีเงินประกนัผลงานเพ่ิมข้ึน อนั
เน่ืองจากการส่งมอบงานท่ีสูงข้ึนกวา่ปี 2556 
 ในปี 2558 เทียบกบัปี 2557 มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 82 ลา้นบาท ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 44.78 ลา้นบาท 
ส่วนใหญ่ท่ีลดลงคือลูกหน้ีการคา้ยงัไม่เรียกชาํระ และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 127.58 ลา้นบาท เน่ืองมาจากใน
ส่วนสินทรัพยถ์าวรในปี 2558 ไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเขา้มาเพ่ิม เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า และมีบางส่วนมีแผนการท่ีจะส่งไป
ประเทศเมียนมาร์ 
 
หน้ีสินรวม 
 หน้ีสินรวมของปี 2556, 2557 และ 2558 เท่ากบั 710 ลา้นบาท, 808 ลา้นบาท และ 814 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง
จะอยูท่ี่เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ โดยเจา้หน้ีการคา้จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะข้ึนอยูก่บัอตัราส่วนของการรับงาน ซ่ึงถา้
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ในปีใดมีอตัราส่วนของการรับงานแบบค่าแรงรวมวสัดุหลกัสูงข้ึน ก็จะทาํใหเ้จา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน และถา้ในปีใด มีอตัราส่วนการรับ
งานเฉพาะค่าแรงสูงข้ึนกจ็ะทาํใหส่้วนของเจา้หน้ีการคา้ลดลง 
 ในปี 2558 ได้มีการออกหุ้นกู้จาํนวน 150 ล้านบาท ครบกาํหนดชําระ 3 ปี โดยในการออกหุ้นกู้นั้นเพ่ือท่ีจะนํามาซ้ือ
เคร่ืองจกัร 
 
เงินกูร้ะยะยาว 
 เงินกูย้มืระยะยาวของปี 2556 ถึง 2558 เท่ากบั 20.51 ลา้นบาท, 23.50 ลา้นบาท และ 10.90 ลา้นบาท บริษทัไดล้งทุนในการซ้ือ
เคร่ืองจกัรเขา้มาเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีเส่ือมสภาพ และทดแทนเคร่ืองจกัรท่ีจะส่งไปทาํงานท่ีประเทศพม่า บริษทัใชแ้หล่งเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ในปี 2558 ลดลงเพราะเป็นการกูม้าแบบลิสซ่ิง ไดมี้การชาํระหน้ีไปตามกาํหนดระยะเวลาการผอ่น ส่วนในปี 2558 ไดเ้ปล่ียน
มาใชว้ธีิการออกหุน้กูแ้ทนการทาํลิสซ่ิง 

 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุ้นปี 2556 ถึง 2558 เท่ากบั 775 ลา้นบาท, 916 ลา้นบาท และ 993 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนทุกปี 
อนัเน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานมีผลกาํไรอยา่งต่อเน่ือง 

 
สภาพคล่อง 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) เท่ากบั 0.82 เท่า ในปี 2557 เท่ากบั 0.88 เท่า และในปี 2556 
เท่ากบั 0.92 เท่า บริษทัมีสัญญากบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงระบุวา่ให้บริษทัรักษาสภาพของอตัราส่วนน้ีไวท่ี้ไม่เกิน 1.5 เท่า และใน
อตัราส่วนของ Net Gearing ของปี 2558 เท่ากบั 0.20 เท่า ในปี 2557 เท่ากบั 0.23 เท่า และปี 2556 เท่ากบั 0.39 เท่า จากอตัราส่วน
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องท่ีดีข้ึน 
  
แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

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

ปี 2557 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 808.08 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 723.29 ลา้นบาทและหน้ีสินระยะยาว 84.79 ลา้นบาท 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 710.27 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 625.96 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวเท่ากบั 
84.31 ลา้นบาท 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 814.26 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 582.19 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาว 232.07 
ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 บริษทัหน้ีสินรวม 808.08 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 723.29 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาว 
84.79 ลา้นบาท โดยบริษทัไดเ้พ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสินระยะยาวเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องใหก้บัเงินทุนหมุนเวยีน 

ซ่ึงบริษทัใชแ้หล่งเงินทุนหมุนเวยีนจากสถาบนัการเงิน,จากเจา้หน้ีการคา้ และการออกหุน้กู ้


