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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
การดําเนินงานและฐานะการเงิน 
ในปี 2558 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตวัลง เน่ืองจากภาคเอกชนยงัไม่ค่อยมัน่ใจในสภาวะเศรษฐกิจ ในขณะท่ีธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยก์็ชะลอตวั (โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยัแนวสูงยงัประสบปัญหา Over Supply) รวมทั้งโครงการก่อสร้างภาครัฐเล่ือนการ
ประมูลงานออกไป จึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินการลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 28 โดยในปี 2558 มีกาํไรสุทธิรวม
เท่ากบั 151.89 ลา้นบาท 

ในปี 2559 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากการเร่งลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ   
ในขณะท่ีธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ร่ิมทยอยปรับตวัดีข้ึนแต่ยงัไม่มาก  และงานในต่างประเทศท่ีประเทศพม่าในปี 2559 ออกมาไม่ดี 
เพราะมีการเปล่ียนรัฐบาล จึงทาํงานก่อสร้างท่ีประเทศพม่าลดนอ้ย ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินการเพิ่มข้ึนจากปี 2558 
ร้อยละ 1.97 โดยในปี 2559  มีกาํไรสุทธิรวมเท่ากบั 155.18  ลา้นบาท 

ในปี 2560 ภาพรวมการก่อสร้างในช่วงท่ีผา่นมาจะลดลง เน่ืองจากปัญหาความล่าชา้ในการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ และภาวะ
ซบเซาของภาคอสังหาริมทรัพย ์ส่วนงานในต่างประเทศท่ีประเทศเมียนมาร์ในปี 2560 เร่ิมดีข้ึน ถึงแมภ้าพรวมการก่อสร้างจะลดลง 
แต่ผลการดาํเนินงานทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 35.25 โดยในปี 2560 มีกาํไรสุทธิรวม
เท่ากบั 211.51 ลา้นบาท 

ส่วนแบ่งตลาด 
ส่วนแบ่งตลาด จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากกระทรวงพาณิชยใ์นช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา มีขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนแบ่งตลาด 2557 2558 2559  
มูลค่าตลาดรวมท่ีรวบรวมได ้(ลา้นบาท) 6,669 5,567 5,890  
เป็นส่วนของบริษทั (ร้อยละ) 26 31 31  
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระทรวงพาณิชยมี์ถึงปี 2559 

 
ในการเก็บขอ้มูลน้ีพบว่าอาจมีการคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัฐานรายได ้เพราะการรับงานนั้นบางคร้ังรับงานเฉพาะค่าแรงและ

เคร่ืองจกัร รายไดก้็จะตํ่าลง ถา้รับงานประเภทรวมค่าแรง,เคร่ืองจกัรและค่าวสัดุหลกั มูลค่างานจะสูงข้ึน รายไดก้็จะสูงข้ึน โดย
อตัราส่วนการรับงานของบริษทัในปี 2557 ถึง 2559 รับเฉพาะค่าแรงคิดเป็นอตัราร้อยละ 29,35 และ 38 ตามลาํดบั ส่วนงานท่ีรับ
ค่าแรงรวมวสัดุหลกั คิดเป็นอตัราร้อยละ 65,64 และ 58 ตามลาํดบั ซ่ึงถา้ในปีใดมีการรับงานในส่วนของค่าแรงรวมวสัดุหลกัในอตัรา
ท่ีสูง จะส่งผลใหมู้ลค่างานของบริษทัสูงข้ึน ดงันั้นมูลค่าตลาดรวมท่ีรวบรวมมาน้ี พอเป็นแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น 
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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  

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

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการบริการ  1,863  ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน 
(รับเฉพาะค่าแรง) ร้อยละ 35 , รายไดง้านเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน (รับงานรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 64  และรายไดจ้ากงาน
ต่างประเทศร้อยละ  1 

รายไดใ้นปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 2558   มีรายได้หลกัเพ่ิมข้ึน 7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 ซ่ึงทาํให้ผลกาํไรจากการ
ดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปี 2558  จาํนวน 3 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 1.97  ซ่ึงมาจากการรับงานในส่วนท่ีรับเฉพาะค่าแรงจะมีอตัรากาํไร
สูงกวา่งานท่ีรับค่าแรงรวมค่าวสัดุหลกั ซ่ึงงานท่ีรับเฉพาะค่าแรงและค่าเคร่ืองจกัรอยูท่ี่ร้อยละ  35   ของรายไดห้ลกัในปี 2559  ส่วน
ในปี 2558  อยูท่ี่ร้อยละ 29   ของรายไดห้ลกั 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการบริการ 1,818 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน (รับ
เฉพาะค่าแรง) ร้อยละ 38 รายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน(รับงานรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 58 และรายไดจ้ากงานต่างประเทศ
ร้อยละ 3 

รายไดใ้นปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ลดลงจาํนวน 45 ลา้นบาท ร้อยละ 2.41 ซ่ึงมาจากการรับงานในส่วนท่ีรับค่าแรงรวม
วสัดุหลกั ในปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 64 ของรายไดห้ลกั ส่วนในปี 2560 ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 58 ของรายไดห้ลกั 
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รายไดแ้ยกตามแหล่งท่ีมาของรายได ้    
 2558 2559 2560 
            จากแหล่งงานภาครัฐ (ร้อยละ) 21 17 36 
            จากแหล่งงานภาคเอกชน (ร้อยละ) 79 83 64 

 
(ข)  ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนงานรับจา้ง   
ตน้ทุนงานรับจา้งประกอบดว้ย ค่าวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ค่าจา้งแรงงาน ค่าเช้ือเพลิง ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายในการผลิต

อ่ืนๆ 
ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2558 เท่ากบั 1,546.91 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั 1,498.12 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.25 อนัมี

ผลจากประเภทของการรับงานโดยงานท่ีรับมาเป็นงานค่าแรงรวมวสัดุหลกั รับเพ่ิมข้ึนมาเป็นร้อยละ 65 ของรายไดห้ลกัจากการ
บริการในปี 2558 ซ่ึงในปี 2557 รับงานค่าแรงรวมวสัดุหลกัรับมาในอตัราร้อยละ 49 ของรายไดห้ลกัจากการบริการ 

ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2559  เท่ากบั 1,537.98 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2558  ซ่ึงเท่ากบั 1,546.91 ลา้นบาทลดลงร้อยละ 0.58 อนัมี
ผลจากประเภทของการรับงานโดยงานท่ีรับมาเป็นงานค่าแรงรวมวสัดุหลกั รับเพ่ิมข้ึนมาเป็นร้อยละ  65 ของรายไดห้ลกัจากการ
บริการในปี 2559 ซ่ึงในปี 2558 รับงานค่าแรงรวมวสัดุหลกัรับมาในอตัราร้อยละ 35 ของรายไดห้ลกัจากการบริการ 

ตน้ทุนงานรับจา้งปี 2560 เท่ากบั 1,481.12 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2559 เท่ากบั 1,537.98 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.69 อนัมีผลมา
จากการรับงานประเภทค่าแรงรวมวสัดุหลกัลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 10.73 ของรายไดห้ลกัจากการบริการ 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและอ่ืน ๆ 

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

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2559 เท่ากบั 137.04 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2558 เท่ากบั 126.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
8.61 ส่วนท่ีเพ่ิมมาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานของบริษทั, ค่าใชจ่้ายคดีความและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2560 เท่ากบั 148.50 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2559 เท่ากบั 137.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
8.36 ส่วนท่ีเพ่ิมจาํนวนมาจากการบนัทึกตน้ทุนขายของวสัดุเหลือใช ้ท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นรายไดอ่ื้นจาํนวน 32.81 ลา้นบาท 
 
หน้ีสูญ 

ในปี 2557 บริษทัมีการตั้งสาํรองหน้ีสูญจาํนวน 2.8 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 12 เดือน และมีการรับชาํระหน้ี
จากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 3.89 ลา้นบาท 

ในปี 2558 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญและยงัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน 8.67 ลา้นบาท 
ในปี 2559 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญและยงัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน  6  แสนบาท 
ในปี 2560 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสูญและยงัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีตั้งสาํรองไวจ้าํนวน  7.38 ลา้นบาท 
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(ค)  กาํไรขั้นตน้และกาํไรสุทธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ประเภทของการรับงาน โดยงานในปี 2557 จะมีงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีนํ้ าเงิน แต่งานท่ีรับในปี 2558 จะเป็นงานจาก
ภาคเอกชนประเภทอาคารสูง  

ในปี 2559 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 325 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2558 มีกาํไรขั้นตน้ 309 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.18 เน่ืองจาก
ประเภทของการรับงาน โดยงานในปี 2558   จะมีงานจากภาคเอกชนประเภทอาคารสูง   แต่งานท่ีรับในปี 2559  จะเป็นงานจาก
ภาคเอกชนประเภทอาคารสูงและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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ในปี 2560 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ 337.12 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2559 มีกาํไรขั้นตน้ 325.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.80 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละท่ีเพ่ิม 3.62 ซ่ึงมีผลมาจากการส่งมอบงานไดเ้ร็วข้ึนกวา่ปี 2559 
 
ในปี 2558 บริษทัมีกาํไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ากบั 153.24 ลา้นบาท ในปี 2557 เท่ากบั 210 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 27.02 

อนัเป็นผลมาจากกาํไรขั้นตน้ลดลง และมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในปี 2559 บริษทัมีกาํไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ากบั 156.07 ลา้นบาท ในปี 2558 เท่ากบั 153.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

1.85 อนัเป็นผลมาจากกาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 
ในปี 2560 บริษทัมีกาํไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ากบั 210.86 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2559 มีกาํไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ากบั 

156.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 54.79 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละท่ีเพ่ิม 35.10 ซ่ึงมีผลมาจากในปี 2560 มีรายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรเก่า และ
รายไดจ้ากการขายวสัดุเก่าพร้อมเคร่ืองจกัรท่ีแสดงอยูใ่นรายไดอ่ื้น 

 
 (ง) การลงทุนในเคร่ืองจกัร 
 การลงทุนในปี 2558 จาํนวน 164 ลา้นบาท เป็นการซ้ือรถเครนและเคร่ืองเจาะ โดยเป็นการซ้ือเขา้มาทดแทนของเก่า เพ่ือจะ
นาํรถเครนคนัเก่าส่งไปทาํงานท่ีต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเมียนมาร์ 
 การลงทุนในปี 2559 จาํนวน 197.64 ลา้นบาท เป็นการซ้ือรถเครนและเคร่ืองเจาะ โดยเป็นการซ้ือเขา้มาทดแทนของเก่า   เพ่ือ
รองรับการขยายงาน และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของหน่วยงานรัฐ  
 การลงทุนในปี 2560 มีจาํนวนเงิน 339.64 ลา้นบาท เป็นการซ้ือรถเครน, เคร่ืองเจาะและเคร่ืองทาํกาํแพงกนัดิน โดยเป็นการ
ซ้ือเขา้มาแทนของเก่า ซ่ึงไดท้าํการขายไปโดยมีราคาทุนเท่ากบั 305.14 ลา้นบาท เพ่ือมารองรับงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
  (จ)  ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 15 ซ่ึงลดลงร้อยละ 31.81 เน่ืองมาจากผลประกอบการลดลง 
จึงทาํใหก้าํไรเบด็เสร็จลดลง 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 15   เน่ืองมาจากผลประกอบการเพิ่มข้ึน จึงทาํให้กาํไร
เบด็เสร็จเพ่ิมข้ึน 
 ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 18 อนัเน่ืองมาจากผลประกอบการมีกาํไรเพ่ิมข้ึน จึงทาํให้
กาํไรเบด็เสร็จเพ่ิมข้ึน 
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14.2  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
  14.2.1 สรุปสินทรัพยร์วมและหน้ีสินของกลุ่มบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย ์
 สินทรัพยร์วมของปี 2558, 2559 และ 2560  เท่ากบั 1,807 ลา้นบาท, 1,884 ลา้นบาทและ 2,466 ลา้นบาท 
 ในปี 2558 เทียบกบัปี 2557 มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 82 ลา้นบาท ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 44.78 ลา้นบาท 
ส่วนใหญ่ท่ีลดลงคือลูกหน้ีการคา้ยงัไม่เรียกชาํระ และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 127.58 ลา้นบาท เน่ืองมาจากใน
ส่วนสินทรัพยถ์าวรในปี 2558 ไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเขา้มาเพ่ิม เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า และมีบางส่วนมีแผนการท่ีจะส่งไป
ประเทศเมียนมาร์ 
 ในปี 2559 เทียบกบัปี 2558 มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 77 ลา้นบาท ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง  95 ลา้นบาท ส่วน
ใหญ่ท่ีลดลงคือเงินลงทุนชัว่คราว และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 172 ลา้นบาท เน่ืองมาจากในส่วนสินทรัพยถ์าวรใน
ปี 2559 ไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเขา้มาเพ่ิม เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า เพ่ือรองรับการขยายงาน และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ
หน่วยงานรัฐ  
 ในปี 2560 เทียบกบัปี 2559 มีจาํนวนเพ่ิมข้ึน 5.82 ลา้นบาท ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 365 ลา้นบาท อเันน่ือง
มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 222 ลา้นบาท และมีการลงทุนชั่วครวเพ่ิมข้ึน 96 ลา้นบาท และในส่วนของ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 216 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 207 ลา้นบาท และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 19 ลา้นบาท อเันน่ืองมาจากจ่ายค่ามดัจาํค่าเคร่ืองจกัร 
  
หน้ีสินรวม 
 หน้ีสินรวมของปี 2558,2559 และ 2560  เท่ากบั 814 ลา้นบาท, 816 ลา้นบาท และ 1,270 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2258 และปี 
2559จะอยูท่ี่เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ โดยเจา้หน้ีการคา้จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะข้ึนอยูก่บัอตัราส่วนของการรับงาน 
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ซ่ึงถา้ในปีใดมีอตัราส่วนของการรับงานแบบค่าแรงรวมวสัดุหลกัสูงข้ึน ก็จะทาํให้เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน และถา้ในปีใด มีอตัราส่วน
การรับงานเฉพาะค่าแรงสูงข้ึนก็จะทาํใหส่้วนของเจา้หน้ีการคา้ลดลง 
 ในปี 2560 เทียบกบัปี 2559 มีจาํนวนหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 454 ลา้นบาท เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
เพ่ิมข้ึน 65 ลา้นบาท เป็นเจา้หน้ีทรัสตรีซีทส์เคร่ืองจกัรท่ีเขา้มาช่วงปลายเดือนธนัวาคม 2560  มีส่วนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 138 ลา้นบาท และมีส่วนของเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เพิ่มข้ึน 118 ลา้นบาท และส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง
กาํหนดในหน่ึงปีเพ่ิมข้ึน 192 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากหุน้กูจ้ะถึงกาํหนดชาํระจาํนวน 150 ลา้นบาท ส่วนอีก 42 ลา้นบาทเป็นเจา้หน้ี
ผอ่นชาํระค่าเคร่ืองจกัร 
 ในปี 2558 ได้มีการออกหุ้นกู้จาํนวน 150 ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระ 3 ปี โดยในการออกหุ้นกู้นั้นเพ่ือท่ีจะนาํมาซ้ือ
เคร่ืองจกัร ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระในเดือนกนัยายน 2561 
 
เงินกูร้ะยะยาว 
 เงินกูย้ืมระยะยาวของปี 2557 ถึง 2559  เท่ากบั 23.50 ลา้นบาท, 10.91 ลา้นบาท และ 62.15 ลา้นบาท บริษทัไดล้งทุนในการ
ซ้ือเคร่ืองจกัรเขา้มาเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีเส่ือมสภาพ และทดแทนเคร่ืองจกัรท่ีจะส่งไปทาํงานท่ีประเทศพม่า บริษทัใชแ้หล่ง
เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ในปี 2558 ลดลงเพราะเป็นการกูม้าแบบลิสซ่ิง ไดมี้การชาํระหน้ีไปตามกาํหนดระยะเวลาการผอ่น ส่วนในปี 2558 ไดเ้ปล่ียน
มาใชว้ธีิการออกหุน้กูแ้ทนการทาํลิสซ่ิง 

ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนเพราะเป็นการกูจ้ากธนาคาร  ไดเ้ปล่ียนมาใชว้ธีิการออกกูย้มืระยะยาวแทนการทาํลิสซ่ิง 
ในปี 2560 ลดลงเพราะหุน้กูจ้ะครบกาํหนดชาํระในเดือนกนัยายน 2561 จึงมีการโอนไปอยูใ่นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีครบ

กาํหนดชาํระในหน่ึงปี 
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ปี 2558 ถึง 2560 เท่ากบั 993 ลา้นบาท, 1,068 ลา้นบาทและ 1,196 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนทุกปี 

อนัเน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานมีผลกาํไรอยา่งต่อเน่ือง 
 

สภาพคล่อง 
ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) เท่ากบั 0.76 เท่า ในปี 2558 เท่ากบั 0.82 เท่า และในปี 2557 

เท่ากบั 0.88  เท่า บริษทัมีสญัญากบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงระบุวา่ใหบ้ริษทัรักษาสภาพของอตัราส่วนน้ีไวท่ี้ไม่เกิน 1.5   เท่า และใน
อตัราส่วนของ Net Gearing ของปี 2559 เท่ากบั 0.24 เท่า ในปี 2558 เท่ากบั 0.20 เท่า และปี 2557 เท่ากบั 0.23 เท่า จากอตัราส่วน
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องท่ีดีข้ึน 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) เท่ากบั 1.06 เท่า ในปี 2559 เท่ากบั 0.76 เท่า ท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะ
ในปี 2560 ไดมี้การลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึนจึงทาํใหมี้หน้ีสินเพ่ิมข้ึน แต่ยงัอยูใ่นเกณฑเ์พราะการทาํสัญญากบัเจา้หน้ีเงินกูจ้ะตอ้ง
รักษาระดบัไม่ไดเ้กิน 1.5 เท่า และในส่วนอตัราส่วนของ Net Gearing ของปี 2560 เท่ากบั 0.19 เท่า และในปี 2559 เท่ากบั 0.24 เท่า 
ซ่ึงก็แสดงวา่สภาพคล่องในส่วนของหน้ีเงินกูจ้ากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอยูใ่นอตัราส่วนท่ีดีข้ึน 
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แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

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 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 815.95 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 545.12 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาว 270.82 
ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 บริษทัหน้ีสินรวม 814.26 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 582.19 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาว 
232.07 ลา้นบาท โดยบริษทัไดเ้พ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสินระยะยาวเพื่อเพ่ิมสภาพคล่องใหก้บัเงินทุนหมุนเวยีน 

ซ่ึงบริษทัใชแ้หล่งเงินทุนหมุนเวยีนจากสถาบนัการเงิน,จากเจา้หน้ีการคา้ และการออกหุน้กู ้
ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 1,270.28 ลา้นบาท เป็นหน้ิสนหมุนเวียน 1,062.93 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวเท่ากบั 

207.35 ลา้นบาท ซ่ึงแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัยงัมาจากสถาบนัการเงินและจากเจา้หน้ีการคา้ 
 




