
 

  

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 

คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) 

สําหรับผลการดําเนินงาน  

ประจำไตรมาส 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 



คาํชี&แจงผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ สําหรับไตรมาส 1 สิ&นสุดวนัที> 31 มีนาคม 2565 (MD&A) 

 

งบกาํไรขาดทุน 3M22 3M21 การเปลี1ยนแปลง (YoY) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้     

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 1,608.86  1,110.99  497.87  44.81% 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 31.32  67.40  (36.08) (53.53%) 

รายไดค่้าเช่า 4.10  3.80  0.30  7.89% 

รายไดอื้9น 5.14  4.63  0.51  11.02% 

รวมรายได้ 1,649.42  1,186.82  462.60  38.98% 

ค่าใช้จ่าย     

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 1,477.81  966.39  511.42  52.92% 

ตน้ทุนจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 29.04  63.83  (34.79) (54.50%) 

ตน้ทุนการใหเ้ช่า 2.53  2.59  (0.06) (2.32%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 81.71  64.35  17.36  26.98% 

รวมค่าใช้จ่าย 1,591.09  1,097.16  493.93  45.02% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 58.33 89.66 (31.33) (34.94%) 

รายไดท้างการเงิน 0.15  0.16  (0.01) (6.25%) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1.19) (1.79) (0.60) (33.52%) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 57.29  88.03  (30.74) (34.92%) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (16.98) (18.88) (1.90)  (10.06%) 

กาํไรสําหรับงวด 40.31  69.15  (28.84) (41.71%) 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.06  0.14 (0.08) (58.36%) 

 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

การเปลี9ยนแปลง 

หน่วย : ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 7,563.32 6,526.31 1,037.01 15.89% 

หนี, สิน 5,852.37 5,754.21 98.16 1.71% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,710.95 772.10 938.85 121.60% 



สรุปผลการดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิส่วนที9เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนของปี 2565 จาํนวน 40.31 ลา้นบาท ลดลง

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 28.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.71 สาเหตุหลกัมาจากโครงการก่อสร้างที9รับรู้รายไดใ้น

งวดมีอตัรากาํไรขัRนตน้ลดลง เป็นผลจากสัดส่วนการรับรู้รายไดใ้นกลุ่มงานทางรถไฟที9มากกว่ากลุ่มงานทางและงานท่าอากาศยาน 

โดยอตัรากาํไรขัRนตน้ของกลุ่มงานทางรถไฟโดยเฉลี9ยนจะตํ9ากวา่กลุ่มงานก่อสร้างอื9นๆ จึงส่งผลใหก้าํไรโดยภาพรวมลดตํ9าลง อีกทัRง

ธุรกิจส่วนการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างมีรายไดล้ดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ กาํไรขัRนตน้ลดลงเลก็นอ้ยจากปริมาณรายไดที้9

ลดลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรสุทธิอยา่งมีนยัสาํคญั ประกอบกบัในไตรมาสปัจจุบนันีR มีค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ9มมากขึRนจากค่า

เสื9อมราคาของเครื9องจกัรที9อยูร่ะหวา่งการขนยา้ยและติดตัRงในโครงการใหม่จึงส่งผลใหก้าํไรสุทธิลงลง 

  

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 1,608.86 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 97.54 ของรายไดร้วม เพิ9มขึRน 497.87 ลา้น

บาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 44.81 มีปัจจยัหลกัมาจากการเติบโตของรายไดจ้ากโครงการกลุ่มงานทางรถไฟ 

ส่วนที9ต่อเนื9องมาจากความคืบหนา้ที9เริ9มตน้ในปีก่อนหนา้ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงที9สามารถเขา้พืRนที9ไดม้ากขึRน และเริ9มเขา้สู่

ช่วงที9อตัราความกา้วหนา้ของการก่อสร้างเพิ9มสูงขึRน อีกทัRงปริมาณงานโครงการก่อสร้างที9ดาํเนินงานในช่วงปีปัจจุบนัมากกวา่

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ซึ9 งไดรั้บผลของปริมาณงานที9รอส่งมอบ(Backlog)จากสิRนปีก่อนที9ขยายตวัสูงขึRน  จึงส่งผลใหเ้กิด

การเพิ9มขึRนของรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

รายได้จากการการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง  31.32 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9  ของรายไดร้วม ลดลง 36.08 ลา้น

บาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 53.53 โดยลดลงจากปริมาณจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง สาเหตุหลกัมาจากแนวโนม้ของ

การปรับตวัขึRนของราคาวสัดุโภคภณัฑ ์ (Commodity) เช่น เหลก็ และคอนกรีต ซึ9 งเพิ9มภาระใหก้บัผูรั้บเหมาช่วงบางส่วน ส่งผลให้

ผูรั้บเหมาช่วงบางส่วนหนัไปบริหารการจดัซืRอจากแหล่งอื9นดว้ยตนเอง หรือชะลอการซืRอลง รวมถึงผูรั้บเหมาช่วงรายใหม่ส่วนหนึ9งก็

เลือกแนวทางการรับงานเฉพาะส่วนของแรงงาน เท่านัRน  

 

รายได้จากการการให้เช่า 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการการให้เช่า 4.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.25  ของรายไดร้วม เพิJมขึ,น 0.3  ลา้นบาทจาก

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 7.89 เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื,นทีJอาคารสาํนกังานเพิJมขึ,น จากการมีผูเ้ช่า

รายใหม่เขา้ทาํสญัญาเช่าเพิJมขึ,นเมืJอเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ รวมทั,งยงัมีรายไดก้ารใหเ้ช่าเครืJองจกัรเพิJมสูงขึ,น 



ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างจาํนวน 1,477.81 ลา้นบาท เพิ9มขึRน 511.42 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ คิดเป็นร้อยละ 52.92 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขัRนตน้จาํนวน 131.05 ลา้นบาท ลดลง 13.55 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 9.37 อตัรากาํไรขัRนตน้สาํหรับงวดสามเดือนของปี 2565 เท่ากบัร้อยละ 8.15  ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ซึ9งมีอตัรากาํไรขัRนตน้เท่ากบัร้อยละ 13.02 มีปัจจยัหลกัมาจากอตัรากาํไรขัRนตน้ของโครงการก่อสร้างในปีปัจจุบนัมีสดัส่วนของ

กาํไรจากกลุ่มงานทางรถไฟมากขึRน ซึ9 งกลุ่มงานทางรถไฟมีอตัรากาํไรขัRนตน้ที9ต ํ9ากวา่กลุ่มงานอื9น ส่งผลใหก้าํไรขัRนตน้ของโครงการ

ก่อสร้างตํ9ากวา่ช่วงเดียวกนัของปีเปรียบเทียบ ในขณะที9ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีสดัส่วนของรายไดจ้ากงานทางมากกวา่  

 

ต้นทุนจากการการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 29.04 ลา้นบาท ลดลง 34.79 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

คิดเป็นร้อยละ 54.5  โดยการลดลงแปรผนัตามการลดลงของรายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างในงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยมีกาํไรขัRนตน้ 2.28 ลา้นบาท ลดลง 1.29 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 36.13 อตัรากาํไรขัRนตน้ของการ

จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างสาํหรับงวดสามเดือนของปี 2565 เท่ากบัร้อยละ 7.28  เพิ9มขึRนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ซึ9งเท่ากบัร้อยละ 

5.3 จากการไดรั้บประโยชนจ์ากการประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) จากการนาํระบบเทคโนโลยขีอ้มูลเพื9อวางแผนการจดัซืRอ

อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขัRนตน้ปรับเพิ9มขึRน 

 

ต้นทุนจากการการให้เช่า 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการใหเ้ช่าจาํนวน 2.53 ลา้นบาท ลดลง 0.06 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็น

ร้อยละ 2.32 มีกาํไรขั,นตน้ 1.57 ลา้นบาท เพิ9มขึRน 0.36 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 29.75  อตัรากาํไร

ขั,นตน้จากการใหเ้ช่างวดสามเดือนของปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 38.29 เพิ9มขึRนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ซึ9 งเท่ากบัร้อยละ 31.84 

เป็นผลมาจากรายไดเ้พิJมขึ,นจากการใหเ้ช่าเครืJองจกัรซึJ งมีอตัรากาํไรค่อนขา้งสูง จึงส่งผลใหก้าํไรขั,นตน้และอตัรากาํไรขั,นตน้ใน

งวดปัจจุบนัสูงขึ,นเมืJอเทียบกบัปีเปรียบเทียบ 



รายได้อื4น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดอื้Jนจาํนวน 5.14 ลา้นบาท เพิJมขึ,น 0.51 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 

11.02 เนืJองจากปี 2565 มีรายไดจ้ากการบริหารจดัการกิจการร่วมคา้เพิJมขึ,น  

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 81.71 ลา้นบาท เพิJมขึ,น 17.36 ลา้นบาท หรือร้อยละ 26.98 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ มีสาเหตุหลกัมาจากค่าเสื9อมราคาของเครื9องจกัรเพิ9มมากขึRนจากการที9เครื9องจกัรอยูร่ะหวา่งการขนยา้ยและ

รอการติดตัRงในโครงการใหม่ รวมทัRงค่าใชจ่้ายทีJเกีJยวขอ้งกบัพนกังานเพิJมสูงขึ,นจากการเพิJมอตัรากาํลงัคนและการปรับขึ,น

เงินเดือนประจาํปีเพืJอรองรับโครงการก่อสร้างและการเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากนั,นแลว้ยงัมีการเพิJมขึ,นของค่าใชจ่้ายใน

การบาํรุงรักษาเครืJองจกัรเพืJอใหเ้ครืJองจกัรพร้อมใชง้านและรองรับงานก่อสร้างโครงการใหม่เพิ9มขึRน อยา่งไรกต็ามอตัราของ

ค่าใชจ่้ายบริหารเมื9อเทียบกบัรายไดล้ดลงจากร้อยละ 5.4 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คงเหลือร้อยละ 5.0 ในงวดปัจจุบนั 

ข้อมูลทางการเงนิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายทางการเงิน จาํนวน 1.19 ลา้นบาท ลดลง 0.6 ลา้นบาท เมืJอเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

คิดเป็นร้อยละ 33.52 เนืJองจากมีการจ่ายชาํระคืนหนี, สินทีJมีภาระดอกเบี,ยอยา่งต่อเนืJอง ประกอบกบัในงวดปัจจุบนับริษทัไดน้าํ

เงินส่วนหนึJงจากการเสนอขายหุน้เพิJมทุน(IPO) มาชาํระเงินกูย้มืระยะสั,นจากสถาบนัการเงินเพืJอลดภาระหนี, สินและค่าใชจ่้าย

ทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหนี, สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินรวม เท่ากบั 3.42 เท่า ลดลงจากสิ,น

ปีก่อนซึJงเท่ากบั 7.45 เท่า เนืJองมาจากการลดลงของหนี, สินจากปัจจยัขา้งตน้ ประกอบกบัการเสนอขายหุน้เพิJมทุน(IPO) ส่งผลให้

ส่วนของผูถื้อหุน้เพิJมขึ,นอยา่งมีนยัสาํคญั เมืJอพิจารณาอตัราส่วนหนี, สินทีJมีภาระดอกเบี,ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing 

Debt to Equity) เท่ากบั 0.92 เท่า ลดลงจากสิ,นปีก่อนซึJงเท่ากบั 2.35 เท่า ทั,งนี,บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีภาระเงืJอนไขจากการ

กูย้มืทีJตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินใด ๆ 

  



ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที9 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยจ์าํนวน 7,563.32 ลา้นบาท เพิ9มขึRนจากสิRนปีก่อนหนา้ 1,037.01 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 15.89 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ9มขึRนของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนโดยบริษทัไดน้าํเงินส่วนหนึ9งจากการเสนอขาย

หุน้เพิJมทุน(IPO) เพื9อลงทุนในกองทุนเปิดที9มีความเสียงตํ9า, การเพิ9มขึRนของรายไดย้งัไม่เรียกชาํระ จากความกา้วหนา้ของงานที9ยงัไม่

ถึงจุดส่งมอบ, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการไดรั้บเงินจากการการเสนอขายหุน้เพิJมทุน(IPO)และรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง

โครงการขนาดใหญ่ ในขณะที9ลดลงจากเงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาและเงินมดัจาํค่าสินคา้ องคป์ระกอบหลกัของสินทรัพย ์ณ วนัที9 31 

มีนาคม 2565 ไดแ้ก่ (1) รายไดที้9ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ (2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (3) ที9ดิน อาคารและอุปกรณ์  (4) ลูกหนีR

การคา้และลูกหนีR อื9น (5) สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื9น 
 

หนีHสิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนีR สิน ณ วนัที9 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 5,852.37 ลา้นบาท เพิ9มขึRน 98.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.71 ส่วน

ใหญ่มาจากการเพิ9มขึRนของเจา้หนีRการคา้และเจา้หนีR อื9นและเงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้งจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ9 งแปรผนั

ตามการเติบโตของโครงการก่อสร้าง ในทางกลบักนับริษทัฯไดน้าํเงินส่วนหนึ9งจากเสนอขายหุน้เพิJมทุน(IPO) มาชาํระหนีR สินระยะ

สัRนของโครงการก่อสร้างเพื9อลดภาระหนีR สิน อีกทัRงไดท้ยอยชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว รวมถึงหนีR สินตามสญัญาเช่าตามปกติ 

ทัRงนีR  องคป์ระกอบหลกัของหนีR สิน ณ วนัที9 31 มีนาคม 2565 ไดแ้ก่ (1) เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง (2) เจา้หนีRการคา้และเจา้หนีR อื9น (3) 

เงินกูย้มืระยะสัRนจากสถาบนัการเงิน (4) เจา้หนีR เงินประกนัผลงาน (5) ส่วนของหนีR สินตามสญัญาเช่าที9กาํหนดชาํระภายในหนึ9งปี  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที9 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 1,710.95  ลา้นบาท เพิ9มขึRนจากสิRนปีก่อนหนา้จาํนวน 

938.85 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 121.60 เป็นผลจากการเสนอขายหุน้เพิJมทุน(IPO) 898.54 ลา้นบาท และมีกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับ

งวดสามเดือนสิRนสุดวนัที9 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 40.31 ลา้นบาทส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพิJมขึ,นอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

กระแสเงนิสด 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 108.66 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินสดเพิ9มขึRนเนื9องจากผลประกอบการ

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 129.18 ลา้นบาท และเงินสดลดลงจากการเปลี9ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีR สินจากการดาํเนินงาน 

(Working Capital) จาํนวน 20.52 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการเพิ9มขึRนของรายไดที้9ยงัไม่เรียกชาํระจากการก่อสร้าง ในทางกลบักนัเงิน

สดเพิ9มขึRนจากเงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง การลดลงของเงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาช่วงและการลดลงของเจา้หนีRการคา้และเจา้หนีR อื9น 

นอกจากนัRนแลว้ยงัมีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 507.20 ลา้นบาท จากการลงทุนในกองทุนเปิด และเงินฝากธนาคารที9มี

ภาระคํRาประกนัเพิ9มขึRน ในทางกลบักนัมีเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน จาํนวน  621.95 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากเงินสดรับ

จากการการเสนอขายหุน้เพิJมทุน(IPO) อยา่งไรกต็าม มีการจ่ายชาํระคืนหนีR สินตามสญัญาเช่าตามปกติ และชาํระเงินกูย้มืระยะสัRนใน

โครงการก่อสร้าง ส่งผลใหเ้งินสดสุทธิของกลุ่มบริษทัเพิ9มขึRน 223.42 ลา้นบาท 

 



 

คาํชี&แจงผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิเปรียบเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)  

งบกาํไรขาดทุน 1Q22 4Q21 การเปลี1ยนแปลง (QoQ) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้     

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 1,608.86  1,271.13  337.73  26.57% 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 31.32  47.36  (16.04) -33.87% 

รายไดค่้าเช่า 4.10  4.08  0.02  0.49% 

รายไดอื้9น 5.14  4.42  0.72  16.29% 

รวมรายได้ 1,649.42  1,326.99  322.43  24.30% 

ค่าใช้จ่าย     

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 1,477.81  1,178.28  299.53  25.42% 

ตน้ทุนจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 29.04  43.88  (14.84) -33.82% 

ตน้ทุนการใหเ้ช่า 2.53  2.66  (0.13) -4.89% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 81.71  73.09  8.62  11.79% 

รวมค่าใช้จ่าย 1,591.09  1,297.91  293.18  22.59% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

58.33  29.08  29.25  100.58% 

รายไดท้างการเงิน 0.15  0.46  (0.31) -67.39% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1.19) (1.39) 0.20  -14.39% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 57.29  28.15  29.14  103.52% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (16.98) (5.66) (11.32) 200.00% 

กาํไรสําหรับงวด 40.31  22.49  17.82  79.24% 

 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิส่วนที9เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสิRนสุดวนัที9 31 มีนาคม 2565 จาํนวน   

40.31 ลา้นบาท เพิ9มขึRนจากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ 17.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 79.24 สาเหตุหลกัมาจากในไตรมาส

ก่อนมีการปรับเพิ9มประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้างจากการขยายแผนงานการก่อสร้างซึ9งเป็นผลกระทบจากโรคระบาดโควดิ-19 

การปรับตวัเพิ9มขึRนของราคาวสัดุ เช่น เหลก็ และการเปลี9ยนแปลงขอบเขตของการก่อสร้างในหลายโครงการ ในขณะที9ไตรมาสนีR มี

การเพิ9มขึRนของรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างจากความกา้วหนา้ของโครงการต่างๆเพิ9มขึRน ทัRงจากโครงการที9ต่อเนื9องจากไตรมาส

ก่อนและจากในโครงการใหม่ที9ชนะการประมูลและเริ9มดาํเนินงานในไตรมาสนีR  

  



 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างจาํนวน 1,608.86 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 97.54 ของรายไดร้วม เพิ9มขึRน 

337.73 ลา้นบาท จากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 26.57  โดยมีปัจจยัมาจากความกา้วหนา้ของโครงการ

ก่อสร้างในทุกกลุ่มงาน ทัRงจากโครงการที9ต่อเนื9องจากไตรมาสก่อนและจากในโครงการใหม่ที9ชนะการประมูลและเริ9มดาํเนินงานใน

ไตรมาสนีR  

 

 

รายได้จากการการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างจาํนวน 31.32 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของรายไดร้วม ลดลง 

16.04 ลา้นบาทจากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 33.87 โดยลดลงจากปริมาณขายวสัดุก่อสร้าง ซึ9 งสาเหตุหลกัมา

จากแนวโนม้ของการปรับตวัขึRนของราคาวสัดุโภคภณัฑ ์(Commodity)  

 

รายได้จากการการให้เช่าสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการการใหเ้ช่าจาํนวน 4.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของรายไดร้วม เพิJมขึ,น 0.02 ลา้นบาท

จากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 0.49  โดยเพิJมขึ,นจากรายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครืJองจกัรผูรั้บเหมาช่วง 

 

ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างจาํนวน 1,477.81 ลา้นบาท เพิ9มขึRน 299.53 ลา้นบาทจากงวดสามเดือนของไตร

มาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 25.42 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขัRนตน้ 131.05 ลา้นบาท เพิJมขึ,น 38.20 ลา้นบาทจากงวดสามเดือน

ของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 41.14 อตัรากาํไรขัRนตน้สามเดือนของไตรมาส 1/2565 เท่ากบัร้อยละ 8.15 เพิJมขึ,นจากไตรมาส

ก่อน ซึ9 งเท่ากบัร้อยละ 7.3 มีปัจจยัมาจากไตรมาสก่อนมีการปรับเพิ9มประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้างจากการขยายแผนงานการ

ก่อสร้างซึ9งเป็นผลกระทบจากโรคระบาดโควดิ-19 การปรับตวัเพิ9มขึRนของราคาวสัดุก่อสร้าง และการเปลี9ยนแปลงขอบเขตของการ

ก่อสร้างในหลายโครงการ ในขณะที9ไตรมาสนีR มีการรับรู้ส่วนต่างกาํไรจากประมาณการค่าเคเขา้มาในงวดเพื9อใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุน

ที9เกิดขึRน 

 

 ต้นทุนจากการการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง จาํนวน 29.04 ลา้นบาท ลดลง 14.84 ลา้นบาทจากงวดสามเดือนของไตร

มาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 33.82  ซึ9 งตน้ทุนในการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างลดลงแปรผนัตามรายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างที9

ลดลงไปในทางเดียวกนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขัRนตน้ 2.28  ลา้นบาท ลดลง 1.2  ลา้นบาทจากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อน

หนา้ คิดเป็นร้อยละ 34.48  อตัรากาํไรขัRนตน้สามเดือนของไตรมาส 1/2565 เท่ากบัร้อยละ 7.28  ลดลงจากไตรมาสที9แลว้ซึ9 งเท่ากบัร้อย

ละ 7.35 ซึ9 งมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้างจากโรงงานที9ผลิตเอง 

  



 

 

ต้นทุนจากการการให้เช่าสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการให้เช่า 2.53 ลา้นบาท ลดลง 0.13 ลา้นบาทจากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิด

เป็นร้อยละ 4.89  มีกาํไรขั,นตน้ 1.57 ลา้นบาท เพิ9มขึRน 0.15 ลา้นบาท จากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 10.56 

อตัรากาํไรขั,นตน้จากการให้เช่าสําหรับไตรมาส 1/2565 คิดเป็นร้อยละ 38.29  เพิ9มขึRนจากไตรมาสก่อนหนา้ ซึ9 งเท่ากบัร้อยละ 

34.8  โดยเกิดจากตน้ทุนจากการใหเ้ช่าลดลงเนืJองมาจากสดัส่วนในการใชพ้ื,นทีJเพืJอเป็นอาคารสาํนกังานเพิJมมากขึ,น  

 

รายได้อื9นสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดอื้9นจาํนวน 5.14 ลา้นบาท เพิ9มขึRน 0.72 ลา้นบาท จากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อย

ละ 16.29  เนืJองจากปี 2565 มีรายไดจ้ากการบริหารจดัการกิจการร่วมคา้เพิJมขึ,น และรายไดจ้ากเบี,ยปรับชาํระเงินล่าชา้จากลูกหนี,  

ในทางกลบักนัลดลงจากกาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 81.71 ลา้นบาท เพิ9มขึRน 8.62 ลา้นบาท จากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อน

หนา้ หรือร้อยละ 11.79  มีสาเหตุหลกัมาจากค่าเสื9อมราคาของเครื9องจกัรเพิ9มมากขึRนจากการที9เครื9องจกัรอยูร่ะหวา่งการขนยา้ยและ

ติดตัRงในโครงการใหม่ ค่าใชจ่้ายทีJเกีJยวขอ้งกบัพนกังานเพิJมสูงขึ,นจากการเพิJมอตัรากาํลงัคนเพืJอรองรับโครงการก่อสร้างและการ

เติบโตของกลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายที9เกี9ยวขอ้งกบัการออก IPO และมีค่าใชจ่้ายจากการบริหารจดัการจากกิจการร่วมคา้ 

 

ข้อมูลทางการเงนิสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายทางการเงินสาํหรับไตรมาส 1/2565 จาํนวน 1.19 ลา้นบาท ลดลง 0.2 ลา้นบาท เมืJอเทียบกบังวด

สามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้คิดเป็นร้อย 14.39 เนืJองจากบริษทัไดน้าํเงินส่วนหนึJงจากการจาํหน่ายหุน้ IPO มาชาํระตั_วสญัญา

ใชเ้งินของโครงการก่อสร้างเพืJอลดภาระหนี, สิน 

 


