
 
      

 

 

วันที  พฤศจิกายน   

 

เรือง คาํอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบัปีสินสดุวนัท ี  ธนัวาคม  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  

 บรษัิท ไรท้ท์นัเน็ลลิง จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอเรียนชแีจงผลการดาํเนินงานรวมสาํหรบัปีสินสดุวนัท ี  ธันวาคม 

 โดยมีรายละเอียดดงัน ี

งบกาํไรขาดทนุ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ประจาํปี สินสุดวันท ี เปลียนแปลง 

 ธนัวาคม

2562 

 ธนัวาคม

2561 
จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 2,304.92 1,861.11 443.81 23.85 

รายไดจ้ากการขายวสัดกุ่อสรา้ง 31.77 3.35 28.42 848.36 

ตน้ทุนในการรบัเหมาก่อสรา้ง 1,895.80 1,688.19 207.61 12.30 

ตน้ทุนขายวสัดกุ่อสรา้ง 27.19 3.18 24.01 755.03 

กาํไรขนัตน้ 409.12 172.92 236.20 136.59 

รายไดอื้น 17.83 21.37 (3.54) (16.57) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียน 11.75 3.85 7.90 205.19 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจาํหนา่ย 0.25 0.22 0.03 13.64 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 215.12 237.76 (22.64) (9.52) 

ค่าใชจ่้ายการเงิน (72.65) (45.67) (26.98) 59.08 

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงนิได ้ (24.59) 20.13 (44.72) (222.16) 

กาํไรสาํหรับงวด 130.66 (65.21) 195.87 (300.37) 

 

รายได้จากการรับเหมากอ่สร้าง 

 สาํหรบัปี  พบว่า บริษัทมีรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวน , .  ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน .  ลา้น

บาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ .  เมือเปรียบเทียบกับปี  โดยเมือพิจารณาจากสดัส่วนรายไดร้บัเหมาก่อสรา้งในต่างประเทศ

ลดลงอย่างต่อเนอืงตงัแต่ปี  เรือยมา เนืองจากงานต่างประเทศทยอยแลว้เสร็จในปี  ทีผ่านมา อย่างไรตาม ในปี  

บรษัิทมีการดาํเนินงานโครงการในต่างประเทศเพมิเตมิซงึเป็นโครงการใหม่ทีเรมิในปี  จาํนวนประมาณ  โครงการ ไดแ้ก่ งาน

เสรมิความมนัคงและแข็งแรงของเจดีย ์ประเทศพม่า งานเจาะสาํรวจทางธรณีวิทยาและธรณีเทคนิค เขอืน Xekong  ประเทศลาว 
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งานแกไ้ขการรวัซมึบรเิวณ Outlet Conduit เขือนนาํเลือกและเขือนนาํแก่น ประเทศลาว งานก่อสรา้งอุโมงคผ์นันาํและงานปรบัปรุง

ฐานรากเขอืน Duantri ประเทศกมัพชูา และงานเจาะสาํรวจ หลวงพระบาง ทีประเทศลาว สาํหรบังานก่อสรา้งในประเทศมีสดัส่วน

เพิมขึนเรือยมาตังแต่ปี  สาํหรบัโครงการในประเทศพบว่ามีรายไดเ้พิมขึนอย่างต่อเนืองเช่นกันตงัแต่ปี  โดยงานหลกัใน

ประเทศทีเป็นรายไดส้าํคญัของบริษัทไดแ้ก่ โครงการอุโมงคท์างคู่จงัหวดัสระบรีุ-นครราชสีมา มีรายไดเ้ท่ากับ .  ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ .  ของรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง งานอุโมงคส่์งนาํและอาคารประกอบของอุโมงค ์จังหวดั

เชียงใหม่ มีรายไดเ้ท่ากบั .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ .   ของรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง และงานบ่อพัก

และท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใตด้ิน ร่วมกบัโครงการรถไฟฟ้าเป็นสาํคญั มีรายไดเ้ท่ากบั .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ .  

ของรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง ทงันี บริษัทยงัมีการรบังานก่อสรา้งเพิมขึนอีกกว่า  โครงการ ซึงส่งผลใหร้ายไดใ้นประเทศ

เพิมขนึดงักล่าว 

 

ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและอัตรากาํไรขันต้น 

สาํหรบัปี  บริษัทมีตน้ทุนในการรบัเหมาก่อสรา้งเพิมขนึ .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ .  ซงึเป็นไปตาม

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งทีเพิมขึน อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาสัดส่วนตน้ทุนต่อรายไดพ้บว่ามีสัดส่วนลดลงเมือเทียบกับ

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งของบริษัท ซึงส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของตน้ทุนหลักๆ อาทิ ตน้ทุนวัสดุจากผูว้่าจ้างทีมี

สัดส่วนลดลงเมือเทียบกับในปี  เนืองจากต้นทุนวัสดุจากผู้ว่าจา้งส่วนใหญ่เป็นงานในต่างประเทศทีโครงการสินสุดเมือ

ปลายปี  ทีผ่านมา รวมทงัการลดลงของสดัส่วนค่าเสือมราคา เงินเดือนและค่าจา้งแรงงาน รวมทงัค่าใชจ้่ายหน่วยงาน เป็น

ตน้ ส่งผลใหต้น้ทุนรวมของบริษัทมีสัดส่วนทีลดลง หากพิจารณารายโครงการจะพบว่าสัดส่วนตน้ทุนต่อรายไดข้องโครงการใน

ต่างประเทศมีสดัส่วนตน้ทุนลดลงเนืองจากโครงการใหม่ๆ ในต่างประเทศทเีพิมขึน จาํนวน  โครงการ สาํหรบังานในประเทศใน

ส่วนของงานทดีาํเนินการต่อจากปี มีการบริหารตน้ทนุทดีีขึน อาทิ โครงการอโุมงคท์างคู่จงัหวดัสระบรีุ-นครราชสีมา โครงการ

งานอุโมงคส่์งนาํและอาคารประกอบของอุโมงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ และโครงการก่อสรา้งบ่อพกัและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใตด้ินช่วงถนน

รตันโกสินทร ์ส่งผลใหส้ัดส่วนตน้ทุนในการรบัเหมาก่อสรา้งต่อรายได้จากการก่อสรา้งในปี  ลดลงเป็นสาํคัญ รวมทงังาน

ก่อสรา้งในภาพรวมของปี  ทีดี บรษัิทมีการบรหิารตน้ทนุทดีีมีประสิทธิภาพส่งผลใหส้ดัส่วนตน้ทนุต่อรายไดล้ดลงดงักล่าว 

สาํหรบัปี  กาํไรขนัตน้เพิมขึน .  ลา้นบาท หรือเพิมขนึคิดเป็นรอ้ยละ .  เมือเทียบกับปี  ทีผ่านมา 

เนอืงจากโครงการของบริษัทหลายโครงการสามารถดาํเนินงานโดยมีอตัรากาํไรขนัตน้ทีเพิมมากขึนทงัจากงานในต่างประเทศ และ

งานในประเทศอาทิ โครงการอุโมงคท์างคู่จงัหวดัสระบุรี-นครราชสีมา เนืองจากสดัส่วนของตน้ทุนเงินเดือนและค่าจา้งหน่วยงาน 

และค่าใชจ่้ายในหน่วยงานทีมีสดัส่วนต่อรายไดล้ดลง โครงการงานอุโมงคส่์งนาํและอาคารประกอบของอุโมงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ 

เนืองจากตน้ทุนวสัดุก่อสรา้งต่อรายไดล้ดลงเป็นสาํคญั โครงการก่อสรา้งบ่อพักและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใตด้ินช่วงถนนรตันโกสินทร ์

เนืองจากสดัส่วนของตน้ทุนเงินเดือนและค่าจา้งหน่วยงาน  ค่าจา้งก่อสรา้งและค่าใชจ้่ายในหน่วยงานทีมีสดัส่วนต่อรายไดล้ดลง 

ประกอบกับบริษัทมีการรับงานในประเทศซงึเป็นงานก่อสรา้งประเภทอืนๆ อีกหลายโครงการทีมีกาํไรขนัตน้ค่อนขา้งสงู จากการ

ให้บริการก่อสร้างกับผู้ว่าจ้างทีเป็นโครงการขนาดเล็กถึงปานกลางมากขึนในปี  ทีผ่านมา  เป็นผลจากการทีบริษัทมี

ประสบการณก์ารทาํงานจากการก่อสรา้งอุโมงคม์ายาวนาน และการบริหารการใชเ้ครืองจักรทีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัท

สามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหบ้รษิัทมีอตัรากาํไรสทุธิ 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่าย 

สาํหรบัปี  บริษัทมีค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายเพิมขึน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ .  ซงึเป็นการ

เพิมขึนจากค่าแบบประกวดราคาและเอกสารเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ .  เนืองจากในปี  บริษัท

เขา้ประกวดราคาเพือเขา้ประมลูงานก่อสรา้งเพิมขึน สอดคลอ้งกบัจาํนวนโครงการใหม่ทเีพิมขึนในปี  ทีผ่านมา 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สาํหรบัปี  บริษัทมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั .  ลา้นบาท ลดลงจากปี  จาํนวน .  ลา้นบาท หรือ

ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ .  จากค่าใชจ้่ายสนบัสนุนการผลิต อาทิ ค่าใชจ่้ายศนูยซ์่อมบาํรุงส่วนกลางของบริษัท  ลดลง .  ลา้น

บาท หรือลดลงรอ้ยละ .  เนืองจากการนาํเครืองจักรไปใชใ้นการดาํเนินงานโครงการซึงเป็นตน้ทุนของแต่ละโครงการ การ

ลดลงของค่าธรรมเนียมหนงัสือคาํประกนัธนาคารลดลง .  ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ .  รวมทงัการลดลงของค่าธรรมเนยีม

ธนาคารจากการโอนเงินลดลง .  ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ .  เป็นสาํคญั 

 
 

กาํไรสุทธ ิ

สาํหรบัปี  บริษัทมีกาํไรสุทธิ .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี  จาํนวน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ 

.  โดยเป็นผลจากโครงการของบริษัททีดาํเนินงานมีอตัรากาํไรขนัตน้ทีเพิมมากขึนทังจากงานในต่างประเทศ และงานใน

ประเทศโครงการใหญ่ทีเรมิรบัรูร้ายไดใ้นปี  อาทิ โครงการอโุมงคท์างคู่จงัหวดัสระบุรี-นครราชสีมา โครงการงานอโุมงคส์่งนาํ

และอาคารประกอบของอุโมงค ์จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการก่อสรา้งบ่อพกัและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใตด้ินช่วงถนนรัตนโกสินทร ์

ประกอบกับบริษัทมีการรับงานในประเทศซงึเป็นงานก่อสรา้งประเภทอืนๆ อีกหลายโครงการทีมีกาํไรขันตน้ค่อนขา้งสูง รวมทงั 

บริษัทมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทีลดลงจากปีก่อนเป็นสาํคญั เนืองจากค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงเนืองจากค่าใชจ้่ายสนับสนุน

การผลิตของบรษิัทซงึเป็นรายการค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนสาํหรบัค่าใชจ้่ายส่วนกลาง อาทิ ค่าใชจ่้ายศนูยซ์่อมบาํรุงส่วนกลางของบริษัท

ลดลง ส่งผลใหบ้รษิัทมีกาํไรสทุธิและอตัรากาํไรสทุธิทีดีขึน 

 

ฐานะทางการเงนิของบริษัท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันท ี เปลียนแปลง 

 ธนัวาคม 

2562 

 ธนัวาคม 

2561 
จาํนวน ร้อยละ 

สินทรพัย ์ 3,730.54 2,999.13 731.41 24.39 

หนสิีน 3,143.20 2,542.37 600.83 23.63 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 587.34 456.76 130.58 28.59 

อตัราส่วนหนสิีนต่อทนุ (D/E Ratio) : เท่า 5.35 5.57 (0.22) (3.95) 
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สินทรัพย ์

ณ วนัที  ธันวาคม  บรษิัทมีมลูค่าสินทรพัยร์วมเท่ากบั , .  ลา้นบาท เพิมขนึจากช่วง ณ สินปี  จาํนวน 

.  ลา้นบาท โดยสินทรพัยท์เีพิมขนึเป็นการเพิมขนึจากรายการลกูหนกีารคา้เพมิขึนจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ย

ละ .  เป็นผลจากลกูหนีการคา้ทีเพิมขึน จากค่างานทีบริษัทก่อสรา้งแลว้เสร็จทียังไม่ไดร้บัชาํระเงินจากลกูคา้ ซงึส่วนใหญ่

เป็นการเพิมขึนของลกูหนีการคา้ของโครงการกรมชลประทานและการไฟฟ้านครหลวงเป็นสาํคญั และสินทรพัยท์เีกิดจากสญัญา-

รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ เป็นรายการรายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระของบริษัทเป็นการรบัรูร้ายไดต้ามอตัราส่วนของงานทีสาํเรจ็หกั

มลูค่างานก่อสรา้งทีเรียกเก็บแลว้ โดยบริษัทมีรายไดท้ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระเท่ากบั , .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี  จาํนวน 

.  ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ .   เป็นรายไดท้ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระของโครงการ ไดแ้ก่ โครงการงานอุโมงคส์่งนาํและอาคาร

ประกอบของอุโมงค ์จังหวัดเชียงใหม่ จาํนวน .  ลา้นบาท โครงการงานถนนทางหลวง จาํนวน .  ลา้นบาท และ

โครงการงานบ่อพกัและท่อรอ้ยสายไฟใตด้ิน รว่มกบัโครงการรถฟ้า จาํนวน .  ลา้นบาท โดยบรษิัทยงัไม่ไดเ้รียกชาํระเนอืงจาก

ทาํงานแลว้เสรจ็แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดวนัทสีามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได ้

 
หนีสนิ 

ณ วนัที  ธันวาคม  บรษิัทมหีนสิีนรวมเท่ากับ , .  ลา้นบาท เพิมขึนจากช่วง ณ สนิปี  จาํนวน .  

ลา้นบาท เป็นการเพิมขึนของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน สาํหรบัในปี  เงินเบิกเกิน

บญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึนจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ .  เนืองจากการเพิมขึนของ

รายการเงินเบิกเกินบญัชีเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ .  ตวัสญัญาใชเ้งินเพิมขนึจาํนวน .  ลา้น

บาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ .  และเจา้หนีทรสัตรี์ซีท เพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ .  เนืองจากใชเ้ป็น

เงินทุนหมนุเวียนภายในของบรษิัท และการเพิมขึนของรายการเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนทีเพิมขึนจากเจา้หนีการคา้กิจการทไีม่

เกียวขอ้งกนัเป็นสาํคญั 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ .  ลา้นบาท เพิมขึนจากช่วง ณ สินปี  จาํนวน 

.  ลา้นบาท เพิมขึนเนอืงจากบริษัทมีกาํไรสะสมทยีงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิมขึน เนืองจากในปี  บรษัิทมีผลการดาํเนินงานกาํไร

สทุธิจาํนวน .  ลา้นบาท ส่งผลใหก้าํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิมขนึดงักล่าว   

 
อัตราส่วนหนีสนิต่อสว่นของผูถ้ือหุ้น 

สาํหรบัปี  บริษัทมีอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ดีขึนเมือเทียบกบัปี  จากผลการดาํเนินงานในปี  

ซึงมีกาํไรสทุธิเท่ากับ .  ลา้นบาท ในขณะทีหนีสินเพิมขึนจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพือ

ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสาํคญั 
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จึงเรียนมาเพอืโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
 

(นายไชยา วงศล์าภพานิช) 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารและการเงิน 

บรษัิท ไรท้ท์นัเน็ลลิง จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                                                                              


