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ท่ี WGE-FN 2565/004 

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 

 

เรื่อง การวิเคราะห%และคำอธิบายของฝ-ายจัดการ สำหรับงวดเก0าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

เรียน กรรมการและผู0จัดการ ตลาดหลักทรัพย%แห7งประเทศไทย  

 

 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส7งการวิเคราะห%และคำอธิบายของฝ-ายจัดการ 

สำหรับงวดเก0าเดือนสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2565 

 

รายได�จากการก
อสร�างและบริการ 

 สำหรับงวดเก0าเดือนแรกปB 2565 บริษัทฯ มีรายได0จากการก7อสร0างและบริการจำนวน 1,299.46 ล0านบาทเพิ่มข้ึน

จากงวดเดียวกันปB 2564 จำนวน 646.93 ล0านบาท หรือคิดเปHนอัตราเพิ่มขึ้นร0อยละ 99.14 โดยการปรับตัวสูงขึ้นของรายได0

ดังกล7าว เปHนผลมาจากงานในมือค0างรับ (Backlog) ที่สะสมต7อเนื่องมาจากปBก7อน และ บริษัทฯ ได0รับงานภาคเอกชนเพิ่มข้ึน

ใน ปB 2565  จำนวน 4 โครงการ รวมมูลค7างาน 1,220.32 ล0านบาท  โดยเปHนกลุ7มลูกค0างานภาคเอกชน คิดเปHนสัดส7วน

ประมาณร0อยละ 53.72 ของรายได0จากการก7อสร0างและบริการ ขณะที่รายได0จากงานก7อสร0างในกลุ7มงานภาครัฐ คิดเปHน

สัดส7วนประมาณร0อยละ 46.28 

 

ต�นทุนขายและกำไรขั้นต�น 

 สำหรับงวดเก0าเดือนแรกปB 2565 บริษัทฯ มีต0นทุนงานก7อสร0างและบริการจำนวน 1,319.43 ล0านบาท เพิ่มขึ้นจาก

งวดเดียวกันปB 2564 จำนวน 716.32 ล0านบาทหรือคิดเปHนอัตราเพิ่มขึ้นร0อยละ 118.77 ในขณะที่กำไรขั้นต0นของบริษัท

สำหรับงวดเก0าเดือนแรกปB 2565 มีจำนวน (19.97) ล0านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปB 2564 จำนวน 69.38 ล0านบาทหรือคิด

เปHนอัตราลดลงร0อยละ 140.41 จากท่ีบริษัทฯ มีต0นทุนค7าก7อสร0างจากการประมาณการหน้ีสินโครงการก7อสร0างเพ่ิมข้ึน จำนวน 

72.25 ล0านบาท สาเหตุหลักมาจากการปรับประมาณการต0นทุนค7าก7อสร0างเพิ่มขึ้น จากความล0าช0าของการก7อสร0างในส7วน

โครงการภาครัฐที่รับงานมาก7อนการแพร7ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  รวมทั้ง ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของ

ราคาเหล็กซ่ึงเปHนวัสดุหลักในการก7อสร0าง และภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว 
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ค
าใช�จ
ายในการขายและบริหาร 

 สำหรับงวดเก0าเดือนแรกปB 2565 บริษัทฯ มีค7าใช0จ7ายในการขายและบริหารจำนวน 68.54 ล0านบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด

เดียวกันปB 2564 จำนวน 3.34 ล0านบาท หรือคิดเปHนอัตราเพิ่มขึ้นร0อยละ 5.13 ซึ่งมีสาเหตุจาก ค7าใช0จ7ายตัดจ7ายลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร%ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค7าใช0จ7ายท่ีเก่ียวกับพนักงาน ได0แก7 เงินเดือนฝ-ายบริหาร สวัสดิการอ่ืน ค7าใช0จ7ายในการ

นำเข0าแรงงานและ ค7าธรรมเนียมท่ีปรึกษาอ่ืนๆ 

 

กำไรสุทธิ 

 สำหรับงวดเก0าเดือนแรกปB 2565 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจำนวน 79.59 ล0านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปB 2564 

จำนวน 63.49 ล0านบาทหรือคิดเปHนอัตราลดลงร0อยละ 394.44 โดยการปรับตัวลดลงดังกล7าว มีเหตุผลสำคัญมาจากบริษัทฯ มี

ต0นทุนค7าก7อสร0างจากการประมาณการหน้ีสินโครงการก7อสร0าง จำนวน 72.25 ล0านบาท 

 

ฐานะทางการเงิน 

1. สินทรัพย% 

 ณ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย%รวมจำนวน 1,586.02 ล0านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2564 

จำนวน 7.21 ล0านบาทหรือคิดเปHนอัตราลดลงร0อยละ 0.45 มีสาเหตุสำคัญมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท7าเงินสด ลดลง

จำนวน 154.49 ล0านบาท และสินทรัพย%ท่ีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียนลดลงจำนวน 26.14 ล0านบาท ตามลำดับ 

 

2. หนี้สิน 

 ณ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมจำนวน 1,026.17 ล0านบาท เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2564 

จำนวน 102.59 ล0านบาทหรือคิดเปHนอัตราเพิ่มขึ้นร0อยละ 11.11 มีสาเหตุสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของ (1) เงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกู0ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทใช0ผลิตภัณฑ%สินเชื่อจากธนาคารในส7วนของตั๋วสัญญาใช0เงิน (PN) 

และตั๋วอาวัล จำนวน 34.27 ล0านบาท (2) บริษัทฯ มีการเงินกู0ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในส7วนของโครงการลงทุน 

ก7อสร0างเปHนโรงงานยางมะตอย โดยเบิกวงเงินค7าท่ีดินจำนวน 49.44 ล0านบาท และ (3) บริษัทฯ มีการประมาณการหน้ีสินจาก

โครงการก7อสร0าง จำนวน 72.25 ล0านบาท 
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3. ส
วนของผู�ถือหุ�น 

 ณ 30 กันยายน 2565  บริษัทฯ มีส7วนผู0ถือหุ0นรวมจำนวน 559.84 ล0านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับส7วนของผู0ถือ

หุ0น  ณ สิ้น 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 109.80 ล0านบาท เนื่องจากบริษัทมีการจ7ายเงินปeนผลให0แก7ผู0ถือหุ0น จำนวน 30 ล0าน

บาท และขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 79.59 ล0านบาท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 – นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ�ม – 

 (นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ7ม)   

                                                                              กรรมการผู0จดัการ 

 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 

 


