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13.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.1!งบการเงิน
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินป 2542 ถึงป 2545 และป 2546 ของบริษัทฯตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานบัญชีของบริษัทฯมีดังนี้
ป
2543
2544
2545
2546
งวด 6 เดือน 2547

ชื่อผูสอบบัญชี
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย
นายสุพจน สิงหเสนห
นายสุพจน สิงหเสนห
นายสุพจน สิงหเสนห
นายสุพจน สิงหเสนห

เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
4195
2826
2826
2826
2826

ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมเี งือ่ นไขไวในรายงานของผูส อบบัญชีตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา แตได
ใหขอสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ อาจยังคงไดรบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิ
ภาคเอเซียโดยรวม และการนําเงินลงทุนระยะยาวซึง่ ตัง้ คาเผือ่ การลดลงมูลคาเต็มจํานวนแลวไปจายชําระหนีใ้ นราคาทุน
เดิมและการนําสินทรัพยถาวรของบริษทั ฯไปหักกลบลบหนีก้ บั เจาหนีเ้ งินกูย มื โดยทีส่ นิ ทรัพยดงั กลาวยังสามารถนํามาคํ้า
ประกันเงินกูยืมระยะยาวตอไป โดยรายการดังกลาวขางตนกอใหเกิดกําไรรวมเปนจํานวนเงิน 25.20 ลานบาท
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แบบ 69-1

(ข) ตารางสรุปงบการเงินของบริษทั ฯ
ป 2543
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคา – สุทธิ
เงินลงทุนชั่วคราว
สินคาคงเหลือ
งานระหวางทํา
มูลคางานที่เสร็จยังไมไดเรียกเก็บ
ลูกหนีเ้ งินประกันผลงาน
ภาษีเงินไดจายลวงหนา
เงินทดรองจาย
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
รวมสินทรัพย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร
เจาหนี้การคา
สวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ ป
เงินกูยืมจากกรรมการ
เงินกูยืมจากบุคคลภายนอก
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึง่ ป
เงินรับลวงหนา
คาใชจายคางจายแกผูรับเหมา
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
เงินกูระยะยาว
รวมหนีส้ นิ
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว
ขาดทุนสะสม
รวมสวนของผูถ อื หุน
รายไดจากการรับเหมากอสราง
รายไดจากการซื้อขายวัสดุกอสราง
รายไดคาที่ปรึกษาโครงการ
กําไรที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
รายไดอน่ื ๆ
ตนทุนในการรับเหมากอสราง*
ตนทุนในการจัดหาและจําหนายวัสดุกอสราง
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ป 2544

4,939
7,077
11,555
1,104
898
1,375
3,124
13,000
18,651
1,782
66,265
25,879
13,836

499
31,570
15,585
2,827
252
2,663
16,056
975
71,321
26,683
11,285

34,050
83,409
3,714
13,738
4,354
9,003
189,636
200,000
(323,371)
(123,371)
17,313
8,818
14,000
1,707
11,487
18,680
-

12,753
92,529
4,116
2,500
-4,015
4,800
159,777
200,000
(288,456)
(88,456)
110,229
125,023
6,446
1,019
176,040
14,114
-

ป 2545
24,999
12,314
15,670
7,100
337
2,691
600
64,339
9,754

(หนวย: พันบาท)
ป 2546 งวด 6 เดือน
ป 2547
16,564
34,634
66,925
10,833
5,955
7,455
1,894
4,922
11,697
4,869
658
215
170
2,186
2,092
5,142
1,937
112,943
68,238
20,590
11,580

6,740
2,068
-3,362
-4,094
958
23,865 14,942
300,000 100,000
(259,526) (46,704)
40,474 53,296
21,910 70,599
26,006 180,866
10,042
7,265
5,510
975
805
13,118 59,300
23,255 161,487
16,115 30,996
-

164
12,240
12,485
45,798
100.000
(32,855)
67,145
188,363
285
165,397
7,248
1,500
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แบบ 69-1

ดอกเบี้ยจาย
3,961
4,649
2,710
440
7
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
3,918
กําไร (ขาดทุน) จากการลดมูลคาเงินลงทุน
(13,000)
13,000
กําไรจากการจายชําระหนีด้ ว ยสินทรัพยถาวร
12,195
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
11,628
34,914
28,931 12,822
13,849
หมายเหตุ ตนทุนในการกอสรางของป 2543 และ 2544 เปนตนทุนที่รวมตนทุนในการซื้อขายวัสดุกอสรางไวดวย

(ค) งบกระแสเงินสด
ป 2543
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรม
ดําเนินงาน
คาเสือ่ มราคาและรายการตัดบัญชี
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
กําไรจากการกลับรายการคาเผือ่ การลดมูลคาของเงิน
ลงทุน
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
กําไรจากการจําหนายทรัพยสนิ
กําไรจากการจายชําระหนีด้ ว ยสินทรัพยถาวร
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินทรัพย
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
ขาดทุนจากการลดมูลคาของเงินลงทุนระยะยาว
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนีก้ ารคา
ลูกหนีบ้ ริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
สินคาคงเหลือ
งานระหวางทํา
มูลคางานทีเ่ สร็จยังไมไดเรียกเก็บ
ภาษีเงินไดจา ยลวงหนา
รายไดคางรับ
เงินทดรองจาย
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
เงินมัดจําและอืน่ ๆ

งบตรวจสอบ
ป 2544 ป 2545

(หนวย: พันบาท)
งบสอบทาน
ป 2546 งวด 6 เดือน
ป 2547

11,628

34,914

28,931

12,822

13,849

4,438
-

2,626
-

618
-

440
13,308

483
-

(930)
(3,918)
5,749
-

- (13,000)
(395)
(287)
- (12,195)
5,345
1,705
77
13,000
-

(5,510)
1,293
14
-

1,500
-

16,967

51,850

9,489

22,367

15,832

(7,077) (24,494)
(257)
(1,104) (14,481)
(11,555) 11,555
- (2,827)
(2,105)
(726)
3,474

19,256
257
(85)
(1,620)
(7,100)
(79)

9,215
(7,734)
2,363
(4,922)
(4,869)
(1,293)
6,930
(1,756)

(35,888)
(20,204)
(658)
3,028
(6,828)
(45)
(94)

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ลูกหนีอ้ น่ื ลดลง
สินทรัพยอน่ื (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ นิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจาหนีก้ ารคา
ตนทุนกอสรางที่ยังไมกําหนดชําระ
เงินรับลวงหนา
คาใชจา ยคางจายแกผรู บั เหมา
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากที่ติดภาระคําประกั
้
น (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึน้
เงินรับจากการขายสินทรัพยถาวร
ซื้อสินทรัพยถาวร
เงินใหกูยมื แกบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน

แบบ 69-1
1,556
14
(76)

(228)
-

12,171 (2,551)
1,653
(555)
13,738 (11,238)
(223)
(339)
23,236
9,910
(3,124)
5,262
(285)
3,600
5,452

461
514
(150)
825

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(4,114)
804
เงินเบิกเกินบัญชีเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับจากการเพิม่ ทุน
(1,380)
ตั๋วสัญญาใชเงิน – สถาบันการเงินลดลง
(9,151)
9,120
เงินกูย มื อืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(6,604) (21,297)
เงินกูย มื กรรมการเพิม่ ขึน้
(3,059) (3,802)
เงินกูร ะยะยาวลดลง
เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเพิ่มขึ้น
(24,308) (15,175)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
4,380 (4,440)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
559
4,939
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
4,939
499
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิน้ งวด
ขอมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
เงินสดจายระหวางงวด
5,735
4,210
ดอกเบี้ยจาย
898
2,827
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล

3
-

(699)
-

(381)
-

(1,531)
1,826
(847)
(251)
(432) (2,068)
79
(732)
17,390 18,377

9,010
12,152
9,211
(14,865)

(28)
321
292

2,691
(1,945)
(1,791)
(1,044)

(3,688)
(3,688)

(26,683)
100,000
(52,528)
(12,753)
(1,217)
6,818
24,500
499
25,000

(7,698)
(7,698)
9,634
25,000
34,634

483
483
(18,070)
34,634
16,564

3,100
1,620

527
1,293

7
1,123
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(ง) อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวน

ป 2543

แบบ 69-1
ป 2544

ป 2545

ป 2546

งวด 6 เดือน
ป 2547

.! อัตราสวนสภาพคลอง
0.18
0.35
2.64
4.35
2.33
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
0.08
0.22
1.63
3.54
1.97
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.13
0.06
0.20
0.97
N/A
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
11.34
12.51
2.64
22.35
9.69*
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารคา (เทา)
32
29
137
17
38
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
1.48
14.02
3.46
20.70
20.57*
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
243
26
104
18
18
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
.! อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
56.04
25.17
40.13
16.01
12.19
อัตรากําไรขัน้ ตน (%) – การรับเหมากอสราง
N/A
N/A
10.58
10.71
N/A
อัตรากําไรขัน้ ตน (%) – การซื้อขายวัสดุกอ สราง
39.16
22.03
18.79
8.33
8.50
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
37.54
3.08
43.04
5.12
0.15
อัตรากําไรอืน่ (%)
147.86 18.61 159.65
85.29
N/A
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
27.79
14.38
34.39
4.84
7.34
อัตรากําไรสุทธิ (%)
N/A
N/A
N/A
27.35
23.00
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
.! อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
19.10
50.75
42.65
19.34
30.57*
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
70.18 216.33 354.99 1,045.61
809.83*
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
0.69
3.53
1.24
4.00
4.16*
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
.! อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
N/A
N/A
0.59
0.28
0.68
อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
6.87
3.13
7.42
42.76
N/A
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา)
0.94
0.39
0.19
1.61
N/A
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
อัตราการจายเงินปนผล (%)
หมายเหตุ: 1. บริษัทไมไดมีการบันทึกตนทุนการซือ้ ขายวัสดุกอ สรางแยกออกจากตนทุนการขายและบริหารสําหรับป
2543 และป 2544 และสําหรับปงวด 6 เดือนแรกป 2547 บริษทั มีรายไดจากการรับเหมากอสรางทัง้ หมด
2. อัตราสวนของงบสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 ที่มีเครื่องหมาย * ถูกคํานวณเปนอัตราสวนตอป เพือ่
การเปรียบเทียบ
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แบบ 69-1

13.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
13.2.1 ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในชวง 4 ปที่ผานมา บริษทั ฯมีกําไรสุทธิอยางตอเนือ่ งหลังจากประสบ
กับภาวะขาดทุนในป 2539 ถึงป 2542 ซึง่ เปนผลกระทบจากการชะลอตัวลงของภาวะทางเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรม
กอสรางของประเทศ นับตัง้ แตหลังวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจกอสรางประสบกับภาวะถดถอยเรือ่ ยมา จากปจจัยดานตางๆไมวา
จะเปนสภาพเศรษฐกิจของประเทศทีต่ กตํ่าเปนเวลานาน ภาวะชะงักงันในธุรกิจอสังหาริมทรัพยทเ่ี ปนแรงขับเคลือ่ นใหเกิด
โครงการกอสรางภาคเอกชน รวมทัง้ ปญหาฐานะการคลังของภาครัฐทําใหมกี ารตัดงบประมาณสําหรับโครงการกอสรางพืน้
ฐานที่มีความสําคัญออกไปเปนจํานวนมาก โดยปจจัยหลักทีม่ ผี ลทําใหบริษทั ฯสามารถมีรายไดและมีผลการดําเนินงานทีม่ ี
กําไรสุทธิทามกลางสภาวะการหดตัวของอุตสาหกรรมกอสรางชวง 4 ปทผ่ี า นมานัน้ ประกอบดวย นโยบายของบริษัทฯที่มุง
เนนที่จะรับเหมากอสรางหรือรับเหมาในการซื้อขายวัสดุกอสรางที่เปนงานของหนวยงานภาครัฐและเปนงานที่สามารถทํา
ใหบริษัทฯไดรับกําไรขั้นตํ่าตามอัตราสวนกําไรทีก่ ําหนดเทานัน้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากงานของหนวยงานภาครัฐจะมีความเสีย่ งของ
การชําระเงินอยูในเกณฑตํ่า และบริษทั ฯไมมนี โยบายทีจ่ ะตัดราคาคารับเหมากอสรางเพียงเพือ่ ใหไดรายไดมารองรับคา
โสหุยของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯก็ไดพยายามลดหรือตัดคาใชจา ยในการดําเนินงานในดานตางๆ ทีเ่ ปนคาใชจา ย
คงที่ เชน คาจางพนักงาน เครือ่ งจักรอุปกรณ และสินคาคงคลัง
ภาวะอุตสาหกรรมกอสรางในป2545 เริ่มมีสัญญาณทีส่ ะทอนถึงการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การกอสรางภาคเอกชนในประเภททีอ่ ยูอ าศัยมีการขยายตัวสูงขึน้ เปนผลมาจากการขยายตัวของการพัฒนาโครงการใหม
โดยผูประกอบการบานจัดสรรและการปลูกสรางบานของประชาชนจากนโยบายกระตุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยของรัฐ
บาลและภาวะดอกเบี้ยที่อยูในระดับตํา่ โดยโครงการกอสรางประเภทอุตสาหกรรมและอืน่ ๆเริม่ ปรับตัวดีขน้ึ บริษัทฯจึงมี
การปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดหางานโดยจะมุง เนนในการจัดหางานทีเ่ ปนงานของภาคเอกชนเพิม่ มากขึน้
โดยรายได
สวนใหญของป 2546 และงวด 6 เดือนแรกป 2547 เปนรายไดจากการรับเหมากอสรางของภาคเอกชน
รายได
รายไดของบริษัทฯ สวนใหญมาจากแหลงรายไดหลัก 3 ประเภท คือ รายไดจากการกอสราง รายได
จากการซื้อขายวัสดุกอสราง และรายไดคา ทีป่ รึกษาโครงการ โดยรายไดของบริษทั ฯในชวงทีผ่ า นมาจะไมสมํ่าเสมอขึ้นอยู
กับประเภทและปริมาณงานทีบ่ ริษทั ฯจัดหามาไดในแตละชวง โดยบริษทั ฯมีรายไดรวมในป 2543 เทากับ 41.84 ลานบาท
ป 2544 เทากับ 242.72 ลานบาท และป 2545 เทากับ 84.13 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับป 2546 บริษทั ฯมีรายไดรวมเทา
กับ 265.05 ลานบาท และสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 บริษทั มีรายไดรวมเทากับ 188.65 ลานบาท
โดยโครงสรางรายไดของบริษทั ฯในอดีตทีผ่ า นมามีการเปลีย่ นแปลงในแตละปดงั นี้ ป 2544 บริษทั ฯมี
สัดสวนรายไดจากการรับเหมากอสรางเทากับรอยละ 45.42 มีสดั สวนรายไดจากการซือ้ ขายวัสดุกอ สรางเทากับรอยละ
51.51 และสัดสวนรายไดคาทีป่ รึกษาโครงการเทากับรอยละ 2.65 และในป 2545 สัดสวนรายไดจากการรับเหมากอสราง
ลดลงเปนรอยละ 26.04 มีสดั สวนรายไดจากการซือ้ ขายวัสดุกอ สรางลดลงเปนรอยละ 30.91 และมีสดั สวนรายไดคา ที่
ปรึกษาโครงการเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 11.94 ในขณะทีป่  2546 บริษทั ฯมีสดั สวนรายไดจากการรับเหมากอสรางเพียงรอยละ
26.64 รายไดจากการซือ้ ขายวัสดุกอ สรางรอยละ 68.24 และมีสัดสวนรายไดคา ทีป่ รึกษาโครงการเทากับรอยละ 2.74
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 รายไดทง้ั หมดของบริษทั มาจากการรับเหมากอสราง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบริษทั ฯเปนผูร บั เหมา
กอสรางขนาดกลาง ซึ่งหากบริษทั ฯมีการรับเหมางานกอสรางของหนวยงานภาครัฐหรืองานของภาคเอกชนขนาดใหญโครง
การใดโครงการหนึ่งที่มีมูลคาสูง ก็จะทําใหบริษทั ฯตองใชทรัพยากรเกือบทัง้ หมดไปในงานกอสรางนัน้ ๆ ทําใหโครงสราง
รายไดของบริษทั ฯจะเปลีย่ นแปลงไปตามงานทีไ่ ดรบั การวาจาง ประกอบกับการทีผ่ บู ริหารของบริษทั ฯไมไดมนี โยบายใน
การเนนการรับเหมางานของภาครัฐหรือภาคเอกชนเพียงอยางเดียวหรือมุงเนนงานของภาคอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม
หนึ่ง โดยการรับงานกอสรางจะพิจารณาจากงานทีส่ ามารถมีอตั ราผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและพิจารณาจากสถานะทางการ
เงินของผูว า จางเปนหลัก
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สวนการรับรูรายไดบริษัทฯ จะรับรูร ายไดตามอัตราสวนของงานทีแ่ ลวเสร็จ โดยหากเปนงานกอสราง
อัตราสวนของงานที่แลวเสร็จจะประเมินโดยวิศวกรโครงการ โดยปกติแลว การรับเหมางานของหนวยงานภาครัฐจะมีระยะ
เวลากอสรางประมาณ 2-3 ป ในขณะที่การกอสรางภาคเอกชนจะมีระยะเวลากอสราง 1-2 ป
รายไดจากการรับเหมากอสราง
รายไดจากการรับเหมากอสรางมาจากทั้งงานรับเหมาโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐและภาค
เอกชน ซึ่งโดยปกติแลว มูลคางานในแตละโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐมีมลู คาสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับงานของ
ภาคเอกชน และเมื่อบริษทั ฯมีงานรับเหมาโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐ บริษทั จะมีรายไดทก่ี า วกระโดด และ
บริษัทฯจะรับรูรายไดจากงานกอสรางดังกลาวภายในเวลา 1 – 2 ป ขึน้ อยูก บั ขนาดของโครงการกอสรางนัน้ ๆ ดังจะเห็น
ไดจาก งานโครงการกอสรางทางรถไฟรางคูส ายใต (ตลิ่งชัน – นครปฐม) ซึง่ บริษทั ฯเปนผูร บั เหมาชวงและเริม่ รับรูร ายได
จากงานกอสรางโครงการดังกลาวในอัตรารอยละ 94.62 และรอยละ 5.38 ของมูลคารวมของโครงการในป 2544 และป
2545 ตามลําดับ ซึ่งสงผลใหบริษทั ฯมีรายไดจากการกอสรางเพิม่ กวารอยละ 500 เมือ่ เปรียบเทียบกับปกอ นหนา ในสวน
ของรายไดจากงานกอสรางภาคเอกชนสําหรับชวงเวลา 3 ปที่ผานมานั้น บริษทั ฯมีรายไดจากงานรับเหมากอสรางขนาด
เล็กหลายๆ โครงการใหกับภาคเอกชนกลุม หนึง่ ซึง่ ใหความไววางใจและวาจางใหบริษทั ฯเปนผูร บั เหมาสําหรับการกอ
สรางเพื่อขยายกิจการมาโดยตลอด ซึง่ มีผลใหบริษทั ฯมีรายไดจากการกอสรางงานของภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
สําหรับป 2546 บริษทั ฯมีงานรับเหมากอสรางจํานวน 4 โครงการซึง่ ประกอบไปดวยโครงการกอสราง
โรงเรียนนานาชาติสยาม โครงการกอสรางหอพักนักศึกษา วิทยาลัยรัตนบัณฑิต โครงการกอสรางทีพ่ กั อาศัยโครงการ
สะพานพระราม 5 และโครงการกอสรางบานเดีย่ ว เพอรเฟค การเดน รามคําแหง 164 โดยบริษัทฯคาดวาจะมีการรับรู
รายไดคารับเหมากอสรางของทั้ง 4 โครงการเหลานีต้ ง้ั แตป 2546 จนถึงป 2548 สําหรับนโยบายในการรับงานกอสราง
ในอนาคต ผูบริหารของบริษทั ฯมีนโยบายทีจ่ ะไมรบั เหมางานกอสรางของภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ เปนการเฉพาะ เชน การ
กอสรางโครงการบานจัดสรร แตมนี โยบายทีจ่ ะรับงานกอสรางโรงแรม อาคารสูง ติดตัง้ ระบบวิศวกรรมไฟฟา หรืองานกอ
สรางโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหมกี ารกระจายฐานลูกคาของบริษทั ฯใหมากขึน้
โดยอัตราสวนกําไรขั้นตนสําหรับงานรับเหมากอสรางจะผันแปรขึน้ อยูก บั ลักษณะของงานกอสรางทีไ่ ด
รับ เชน ในป 2544 บริษทั ฯมีอตั รากําไรขัน้ ตนจากการรับเหมากอสรางทีส่ งู ประมาณรอยละ 40 เนือ่ งจากงานรับเหมากอ
สรางเปนงานถนนและงานรางรถไฟซึ่งเปนงานที่บริษัทฯมีเครื่องมือเครื่องจักรที่พรอมอยูแลวจึงไมจํ าเปนตองมีการเชา
เครื่องจักรเพิ่มเติม ประกอบกับการมีคา ใชจา ยในการขนยายเครือ่ งมือเครือ่ งจักรตํ่าและเปนงานกอสรางตอเนือ่ งจากป
2544 เปนโครงการที่ใชวัสดุกอ สรางทีจ่ ดั หางายและราคาไมผนั ผวน ในขณะทีป่  2546 อัตรากําไรขัน้ ตนของบริษทั ฯมี
อัตราอยูที่ประมาณรอยละ 16.00 โดยงานกอสรางในชวงเวลาดังกลาวเปนงานซือ้ ขายและปรับหนาดินและงานกอสราง
อาคารสูงทีจ่ ะตองมีการเชาเครือ่ งจักรในการกอสรางบางประเภท และสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 บริษัทฯมีอัตรา
สวนกําไรขัน้ ตนเทากับรอยละ 12.19 ซึ่งเปนอัตรากําไรทีอ่ ยูใ นมาตราฐานเดียวกันกับอุตสาหกรรม
รายไดจากงานซือ้ ขายวัสดุกอ สราง
บริษัทฯมีรายไดจากการซื้อขายวัสดุกอสรางซึ่งมาจากโครงการกอสรางจํานวน 2 โครงการ ไดแก งาน
ซื้อขายวัสดุกอสรางสําหรับโครงการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ (SC-26) ซึง่ บริษทั ฯ ทําการรับรูร าย
ไดในป 2543 และป 2544 และงานซือ้ ขายวัสดุสําหรับงานแอสฟลทตคิ คอนกรีต โครงการกอสรางทางสาย พิษณุโลก –
อุตรดิตถ ตอน 1 ซึ่งรับรูร ายไดในป 2545 และยังมีรายไดบางสวนทีม่ กี ารรับรูร ายไดในป 2546 ดังมีรายละเอียดของรายได
จากการซื้อขายวัสดุกอสรางตามตารางซึง่ แสดงในโครงสรางรายไดหนาที่ 12 โดยอัตราสวนกําไรขัน้ ตนจากรายไดจากการ
ซื้อขายวัสดุกอสรางสําหรับโครงการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ (SC-26) จะเทากับประมาณรอยละ
30 สวนกําไรขั้นตนสําหรับงานซือ้ ขายวัสดุกอ สรางสําหรับงานแอสฟลทตคิ คอนกรีต โครงการกอสรางทางสาย พิษณุโลก –
อุตรดิตถ ตอน 1 จะอยูที่ประมาณรอยละ 10
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รายไดคา ทีป่ รึกษาโครงการ
บริษัทฯมีรายไดจากการเปนที่ปรึกษาโครงการใหกับบจ. โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล ในการเปนทีป่ รึกษา
โครงการและชวยบริหารงานโครงการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ (SC–26) โดยอัตราคาทีป่ รึกษา
โครงการเทากับเดือนละ 1 ลานบาท มีระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต 1 มกราคม 2543 ถึง 30 มิถนุ ายน 2544 และตัง้ แตวนั ที่
1 กรกฎาคม 2545 ถึง 30 พฤศจิกายน 2545 และมีรายไดคา ทีป่ รึกษาโครงการจากกิจการรวมคา เอ เอฟ เอส สําหรับงาน
ออกแบบรวมกอสรางทอรวบรวมนํ้าเสียและบอพัก MH, IPC สวนทีเ่ หลือ โครงการบําบัดนํ้าเสียรวมระยะที่ 1 (สวนที่ 2)
เทากับอัตรารอยละ 1.05 ของมูลคาโครงการทีก่ จิ การรวมคาไดรบั การวาจางจากผูว า จาง โดยมีการแบงจายตามสัดสวน
ของมูลคางานแลวเสร็จทีผ่ วู า จางอนุมตั ติ ามระยะเวลาของสัญญาตัง้ แตวนั ที่ 30 มีนาคม 2544 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2546
รายไดอน่ื ๆ
รายไดอื่นๆ ของบริษัทฯประกอบไปดวยรายไดคา ดอกเบีย้ กําไรจากการจําหนายทรัพยสนิ ของบริษทั
ฯ โดยในป 2545 บริษัทฯ มีกําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวรเทากับ 12.20 ลานบาท นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีกําไรจาก
การกลับรายการคาเผื่อการลดลงของคาเงินลงทุนอีกจํานวน 13 ลานบาท ทําใหในป 2545 รายไดอน่ื ๆ ของบริษัทฯ มีสัด
สวนเทากับรอยละ 18.51 ของรายไดรวม โดยกําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวรดังกลาวเกิดจากการนําสินทรัพยของ
บริษัทฯ ไปหักลบกลบหนีก้ บั เจาหนีร้ ายหนึง่ ทีร่ าคาตลาดและรับรูก ําไรเปนรายไดอน่ื ๆ
คาใชจา ย
คาใชจายของบริษทั ฯประกอบดวยตนทุนในการรับเหมากอสรางและคาใชจา ยในการบริหาร โดยตน
ทุนในการรับเหมากอสรางของบริษัทฯจะขึ้นอยูกับชนิดของโครงการ ซึง่ ประกอบไปดวย คาวัสดุกอ สราง คาจางของวิศวกร
และแรงงานที่ใชในการกอสราง เปนตน และตั้งแตป 2543 ถึงป 2546คาใชจา ยรวมของบริษทั ฯ มีสดั สวนเทากับรอยละ
81.57 รอยละ 83.70 รอยละ 62.39 และรอยละ 95.00 ของรายไดรวมตามลําดับ และสําหรับงวด 6 เดือนป 2547 บริษัทมี
คาใชจายรวมเปนสัดสวนเทากับรอยละ 92.31 ของรายไดรวม โดยป 2544 นัน้ บริษทั ฯมีสดั สวนตนทุนการรับเหมากอสราง
ตอรายไดรวมสูงเทากับรอยละ 72.53 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2543 และป 2545 ที่มีอัตราสวนประมาณรอยละ 40-50 ทั้งนี้
เนื่องจากรายไดสวนใหญของบริษัทฯ ในป 2544 นัน้ เปนรายไดจากการซือ้ ขายวัสดุกอ สรางสําหรับโครงการออกแบบรวม
กอสรางบอบําบัดนํ้าเสียจังหวัดสมุทรปราการ (SC-26) ซึง่ มีอตั ราสวนกําไรจากการดําเนินงานทีต่ ่ําเมื่อเปรียบเทียบกับงาน
รับเหมากอสราง นอกจากนี้ คาใชจา ยในการขายและบริหารของบริษทั ฯ อยูใ นระดับทีต่ ่ําในชวงป 2543 ถึงป 2545 ทั้งนี้
เนื่องมาจากความพยายามในการลดคาใชจายในการบริหาร เชน เงินเดือนพนักงานและคาใชจา ยอืน่ ๆ เปนตน ในสวนของ
ดอกเบี้ยจายก็มีแนวโนมลดลง เนือ่ งจากบริษทั ฯ ไดใชคนื หนีท้ ง้ั หมด โดยบริษทั ฯมีนโยบายทีจ่ ะควบคุมคาโสหุย และคาใช
จายอื่นๆ ของบริษัทฯ เชน คาบํารุงรักษาเครือ่ งจักรอุปกรณ หรือคาใชจา ยดานพนักงาน เปนตน ใหอยูใ นระดับทีต่ ่ํา โดยจะ
มีการเพิ่มคาใชจายดังกลาวตามความจําเปนสําหรับการกอสรางโครงการตางๆเทานัน้ เพือ่ ทีจ่ ะใหสามารถคัดเลือกรับงาน
ที่มีอัตรากําไรที่พึงพอใจและไมจําเปนทีจ่ ะตองรับงานทีม่ อี ตั ราสวนกําไร (margin) ที่ตํ่าเพือ่ นําเงินมาเปนเงินสดหมุนเวียน
เทานั้น สําหรับในป 2546 บริษทั ฯมีคา ใชจา ยในการบริหารทีส่ งู ขึน้ กวารอยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 โดยมีสาเหตุ
หลักคือการที่บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เงินประกันผลงานจากงานกอสรางระบบรวบรวมและบําบัด
นํ้าเสียโครงการจัดการนํ้าเสียจังหวัดสมุทรปราการ ไวเต็มจํานวนเทากับ 13.31 ลานบาท เนือ่ งจากบริษทั ฯไดรบั แจงวาผู
วาจางของบริษัทฯคือ กิจการรวมคา NVPSKG กําลังอยูใ นระหวางคดีความฟองรองกับเจาของโครงการคือ กรมควบคุมมล
พิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน และเมื่อคดีความสิน้ สุดหรือบริษทั สามารถเจรจากับทางกิจการรวม
คา NVPSKG ได บริษัทก็อาจจะสามารถเบิกถอนเงินประกันผลงานไดในอนาคต สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 บริษัทมี
สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารอยูที่รอยละ 3.84 ของรายไดรวม โดยคาใชจา ยในการขายและบริหารของบริษทั
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 เพิม่ สูงขึน้ รอยละ 4.23 เมือ่ เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2546
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กําไรสุทธิ
บริษัทฯมีผลประกอบการที่เปนกําไรสุทธิอยางตอเนื่องตลอดชวงเวลาที่ผานมา โดยในป 2543 หลัง
จากที่บริษัทฯประสบกับภาวะขาดทุนในปกอ นหนา บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 11.63 ลานบาท สวนในป 2544 มีกาไร
ํ
สุทธิเพิ่มเปน 34.91 ลานบาทหรือคิดเปนอัตราการเพิม่ ขึน้ รอยละ 200.17 และในป 2545 มีกําไรสุทธิเทากับ 28.93 ลาน
บาทลดลงจากปกอนเล็กนอย ปจจัยหลักทีท่ ําใหบริษทั ฯ มีกําไรเพิม่ ขึน้ สูงในป 2544 นัน้ เนือ่ งจากในปดงั กลาวบริษทั ฯมี
โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการกอสรางจํานวน 4 ถึง 5 โครงการ และบางโครงการมีอตั ราสวนกําไรทีส่ งู จึงมีผลให
กําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น สําหรับป 2546 บริษทั ฯมีกําไรสุทธิเทากับ 12.82 ลานบาท ซึง่ รายไดสว นใหญมาจากการ
ขายวัสดุกอสรางสําหรับงานแอสฟลทตคิ โครงการกอสรางทางสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ ตอน 1 สําหรับงวด 6 เดือนแรกป
2547 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 13.85 ลานบาท ลดลงรอยละ 30.23 เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของป 2546 สาเหตุที่กาไร
ํ
สุทธิลดลง เนื่องจากในป 2547 บริษทั ฯไมมรี ายไดคา ทีป่ รึกษาโครงการเลย ในขณะทีป่  2546 มีรายไดคา ทีป่ รึกษาโครงการ
เทากับ 7.27 ลานบาท
อยางไรก็ดี สําหรับกําไรสุทธิในป 2544 และป 2545 บริษทั ฯ มีรายการพิเศษทางบัญชี คือ รายการกําไร
(ขาดทุน)จากการลดมูลคาเงินลงทุนเปนจํานวนเทากับ 13 ลานบาท โดยรายการดังกลาวคือการตัง้ สํารองคาเผือ่ การลดลง
ของมูลคาเงินลงทุนในหุน ของบริษทั ฯแหงหนึง่ ในป 2544 หลังจากนัน้ ในป 2545 เมื่อบริษัทฯ นําเงินลงทุนดังกลาวไปใชคนื
หนี้ บริษัทฯจึงมีการปรับปรุงบัญชีรายการสํารองคาเผือ่ การลดลงของมูลคาเงินลงทุนจํานวน 13 ลานบาท และรายการจาย
ชําระหนี้ดวยสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ
โดยบริษทั ฯบันทึกเปนรายการกําไรจากการจายชําระหนีด้ ว ยสินทรัพยถาวร
จํานวน 12.19 ลานบาท โดยหากไมนบั รวมรายการพิเศษดังกลาว บริษทั ฯจะมีกําไรสุทธิทเ่ี ปนกําไรสุทธิจากการดําเนิน
งานในป 2544 และป 2545 เทากับ 47.91 ลานบาทและ 3.74 ลานบาทตามลําดับ
13.2.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
บริษัทฯมีอัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมตัง้ แตป 2543 จนถึงป 2545 เทากับรอยละ
48.94 รอยละ 75.24 และรอยละ 98.09 ตามลําดับ และ ณ สิ้นป 2546 บริษทั ฯมีอตั ราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอสิน
ทรัพยรวมเทากับรอยละ 95.22 และ ณ. 30 มิถุนายน 2547 บริษทั มีสดั สวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมลดลงเล็ก
นอยเปนเทากับรอยละ 93.94 ซึง่ บริษทั มีการซือ้ สินทรัพยถาวรบางรายการเพือ่ ใชสําหรับการดําเนินการกอสราง โดยมูลคา
ของสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทฯมีจํานวนเพิม่ ขึน้ ตลอดชวงเวลาดังกลาว ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีงานรับเหมาซือ้
ขายวัสดุกอสรางของโครงการออกแบบรวมกอสรางบอบําบัดนํ้าเสียจังหวัดสมุทรปราการ ในป 2544 ซึ่งมีมูลคารับเหมาที่
สูงทําใหลูกหนี้การคามีจํานวนที่สูง ซึง่ เมือ่ โครงการดังกลาวดําเนินการใกลจะเสร็จสิน้ ในป 2545 มูลคาของลูกหนีก้ ารคาก็มี
จํานวนที่ลดลง แตในป 2545 บริษทั ฯมีการเพิม่ ทุนจํานวน 100 ลานบาทโดยเปนการเพิม่ ทุนของกลุม ผูถ อื หุน เดิมจึงทําให
บริษัทฯมีเงินสดเพิ่มขึ้นและทําใหอตั ราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมเพิม่ ขึน้ ในชวงปดงั กลาว
สําหรับป
2546 บริษัทฯมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมทีส่ งู เนือ่ งจากรายการเงินสดทีบ่ ริษทั ฯไดจดั เก็บหนีจ้ ากลูก
หนี้การคาสําหรับโครงการแอสฟลทตคิ
ลูกหนีก้ ารคา
ลูกหนี้การคาของบริษทั ฯ ในป 2543 ถึง ป 2545 และป 2546 มีจํานวนเทากับ 7.08 ลานบาท 31.57
ลานบาท 12.31 ลานบาท และ 10.83 ลานบาท ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษทั มียอดลูกหนีก้ ารคาสุทธิเทากับ 66.93
ลานบาท โดยยอดลูกหนีก้ ารคาคงเหลือเปนลูกหนี้ท่ีคางชําระไมเกิน 3 เดือนเกือบทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษทั ฯมีประ
สิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้คอนขางสูงเนือ่ งจากบริษทั ฯจะเลือกรับงานจากลูกคาภาคเอกชนทีม่ ฐี านะทางการเงินทีแ่ ข็งแกรง
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และไมมีปญหาของการชําระเงินเทานัน้ ซึง่ จะสังเกตไดจากการทีบ่ ริษทั ฯมีระยะเวลาการเก็บหนีท้ ต่ี ่ํามากในป 2546 โดยลูก
หนี้การคาของบริษัทฯมีระยะเวลาเก็บหนีต้ ง้ั แตป 2543 ถึงป 2545 และป 2546 และสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 เทา
กับ 32 วัน 29 วัน 137 วัน 17 วัน และ38 วัน ตามลําดับ สาเหตุที่ทําใหระยะเวลาการเก็บหนีใ้ นป 2545 สูงกวาปอน่ื ๆ นัน้
เนื่องจากการเก็บเงินลาชาของโครงการกอสรางรถไฟรางคู ตลิ่งชัน – นครปฐม อยางไรก็ตาม ลูกหนีก้ ารคาของบริษทั ฯ
เกือบทั้งหมดในชวงที่ผานมาเปนลูกหนี้การคาหนวยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
ซึ่งไดรับการพิจารณาวาเปนลูกหนีก้ ารคาทีไ่ มมคี วามเสีย่ งหรือมีความเสีย่ งตํ่าในการผิดนัดชําระหนีแ้ ละบริษทั ฯ ยังไมเคย
ประสบกับปญหาการไมชําระหนีข้ องลูกหนีก้ ารคากลุม ดังกลาว ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยังไมไดตง้ั สํารองคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
สําหรับยอดลูกหนีก้ ารคาเหลานี้
นอกจากนี้บริษัทฯยังมีรายการเงินทดรองจาย 7.10 ลานบาท ทีบ่ ริษทั ฯไดจา ยใหกบั วิศวกรเพือ่ ใชจา ย
ในโครงการกอสรางในชวงวันหยุดปลายป 2545 ซึง่ เงินจํานวนดังกลาวไดจา ยชดเชยแลวในไตรมาสแรกป 2546 คงเหลือ
ยอดเงินทดรองจาย ณ. วันที่ 30 มิถนุ ายน 2547 เปนเงิน 0.22 ลานบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียน
บริษัทฯมีมูลคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงในป 2545 จนถึงป 2546 (ไมนบั รวมเงินฝากธนาคารทีม่ ี
ภาระผูกพันในการใชเปนหลักประกันของบริษทั ฯ) โดยการลดลงของสินทรัพยไมหมุนเวียนมีสาเหตุเนือ่ งมาจากการโอนสิน
ทรัพยถาวรซึ่งไมใชสินทรัพยหลักในการดํ าเนินงานของบริษัทฯไปหักลบกลบหนี้กับเจาหนี้เงินกูยืมเปนจํานวนประมาณ
27 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดมกี ารนําเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 13 ลานบาทที่ไดมีการตั้งสํารองหนีส้ ญ
ู เต็ม
จํานวนแลวไปหักลบกลบหนี้ดวย การโอนสินทรัพยถาวรและเงินทุนระยะยาวไปหักลบกลบหนีร้ ายการดังกลาวกอใหเกิด
กําไรเปนจํานวน 25.20 ลานบาท ประกอบกับการทีบ่ ริษทั ฯ ไดตดั จําหนายคาเสือ่ มราคาของสินทรัพยประเภทอาคารและ
อุปกรณแลวทั้งจํานวน และบริษัทฯ ยังไดตดั จําหนายภาษีเงินไดหกั ณ ที่จายทั้งจํานวนซึง่ ครบกําหนดการขอคืนตามระยะ
เวลาที่กําหนดโดยกรมสรรพากร บริษทั มีสนิ ทรัพยไมหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ เล็กนอยจากเดือนธันวาคม 2546 จนกระทัง่ ถึงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2547 โดยมีการเพิม่ ขึน้ ในสวนของอุปกรณทใ่ี ชในงานกอสรางและเงินมัดจําตางๆ
สภาพคลอง
บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมในการดําเนินงานเปนบวกตัง้ แตป 2543 ถึง 2545 เทากับจํานวน
23.24 ลานบาท 9.91 ลานบาท และ 17.39 ลานบาท ตามลําดับ ปจจัยสําคัญเนือ่ งมาจากการทีบ่ ริษทั ฯไดรบั เงินเบิกจาย
ลวงหนาจากผูวาจางเพิ่มขึ้นเทากับ 13 ลานบาทในป 2543 ในขณะทีป่  2544 บริษทั ฯไดรบั เงินสวนใหญจากคางานของทัง้
โครงการรถไฟรางคูและโครงการบอบําบัดนํ้าเสียทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ (SC – 26) และสําหรับป 2545 บริษทั ฯมียอดลูก
หนี้การคาลดลงเปนจํานวนเทากับ 19 ลานบาท สําหรับป 2546 บริษทั ฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมในการดําเนินงานเทา
กับ 18.38 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักคือการเพิม่ ขึน้ ของกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพยและหนี้
สินดําเนินงานจํานวน 22.37 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 บริษทั มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทากับ 14,865 ลานบาท ซึ่งอยูในชวงที่บริษัทฯกําลังดําเนินการเพือ่ เรียกเก็บเงินสําหรับการกอสรางทีแ่ ลวเสร็จ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในป 2543 ป 2544 ป 2545 และป 2546 มีจํานวนเทากับจํานวน 5.45
ลานบาท 0.82 ลานบาท 0.29 ลานบาท และ -1.04 ลานบาทตามลําดับ โดยบริษทั ฯไมไดมีการซือ้ สินทรัพยถาวรประเภท
เครื่องมือเครื่องจักรจํานวนมากในชวงทีผ่ า นมาคงมีแตการนําเงินไปลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราว แตในงวด 6 เดือนแรกป
2547 บริษัทมีรายการซือ้ สินทรัพยถาวรเทากับ 3.69 ลานบาท
บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินตัง้ แตป 2543 ถึงป 2546 เทากับ –24.31 ลานบาท –15.18
ลานบาท 6.82 ลานบาท และ -7.70 ลานบาทตามลําดับ ปจจัยสําคัญเนือ่ งจากบริษทั ฯมีการจายคืนหนีเ้ งินกูร ะยะยาวเทา
กับ 15.78 ลานบาท หนีข้ องกรรมการ จํานวน 40.65 ลานบาท และหนีข้ องเจาหนีท้ เ่ี ปนบุคคลภายนอกจํานวน 52.56 ลาน
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บาท ในป 2545 บริษัทฯไดเพิ่มทุนจํานวน 100 ลานบาทโดยเสนอขายหุน ใหกบั ผูถ อื หุน เดิมและมีผลใหกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินกลับเปนบวกในปดงั กลาว
บริษัทฯมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิตง้ั แตป 2543 ถึงป 2546 เทากับ 4.38 ลานบาท
–4.44 ลานบาท 24.50 ลานบาท และ 9.63 ลานบาท ตามลําดับ และงวด 6 เดือนแรกป 2547 บริษทั มีกระแสเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเทากับ -18.07 ลานบาท บริษทั ฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.18 เทา 0.35 เทา 2.64
เทา และ 4.35 เทา ในป 2543 ป 2544 ป 2546 และป 2546 ตามลําดับ และมีอตั ราสวนสภาพคลองหมุนเร็วสําหรับป
2543 ป 2544 ป 2545 และป 2546 เทากับ 0.08 เทา 0.22 เทา 1.63 เทา และ 3.54 เทาตามลําดับ ปจจัยสําคัญที่ทําให
อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วของบริษทั ฯปรับตัวดีขน้ึ ในป 2545 และป 2546 เนือ่ งจากบริษทั ฯ
มีเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนและจากการที่บริษัทฯเก็บเงินคากอสรางจากลูกหนี้การคาของบริษัทฯและชําระคืนเงิน
กูยืมที่เปนหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลอง
หมุนเร็วของบริษัทเทากับ 2.33 เทา และเทากับ 1.97 เทาตามลําดับ
หนีส้ นิ
ตั้งแตป 2543 จนกระทัง่ ถึงป 2545 และป 2546 บริษทั ฯ มีจํานวนหนีส้ นิ รวมเทากับ 189.64 ลานบาท
159.78 ลานบาท 23.86 ลานบาท และ 14.94 ลานบาทตามลําดับ และณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษทั มีหนีส้ นิ รวมเทา
กับ 45.80 ลานบาท ซึง่ สวนใหญเปนการเพิม่ ขึน้ ของเจาหนีก้ ารคาและคาใชจา ยคางจายผูร บั เหมา โดยในป 2545 บริษทั ฯ
ไดชําระหนี้ท้ังหมดคืนใหกบั บุคคลภายนอกและกรรมการ โดยบริษัทฯ ไดโอนเงินลงทุนในหุน ของบริษทั จํากัดจํานวน 3
บริษัทที่มีมูลคาเทากับ 13 ลานบาทซึง่ ตัง้ คาเผือ่ มูลคาการลดลงเต็มจํานวนแลวไปจายชําระหนีเ้ งินกูย มื กับเจาหนีร้ ายหนึง่
ในราคาทุนเดิมและบริษัทฯยังไดใชคืนเงินกูยืมตามตั๋วสัญญาใชเงินใหกับเจาหนี้ที่เปนบุคคลภายนอกโดยไดนําสินทรัพย
ถาวรจํานวนประมาณ27 ลานบาท
ไปหักลบกลบหนี้ และหากพิจารณารวมการเพิม่ ทุนจํานวน 100 ลานบาท อัตราสวนหนีส้ นิ ตอทุนในป 2545 และป 2546
นั้นเทากับ 0.59 เทา และ 0.28 เทา และณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2547 อัตราสวนหนีส้ นิ ตอทุนเทากับ 0.68 เทา โดยหนีส้ นิ
เกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2545 และ ป 2546 อยูในรูปของหนีส้ นิ หมุนเวียนและเปนรายการเจาหนีก้ ารคาในอัตรารอย
ละ 42.58 และ รอยละ 77.50 ของหนีส้ นิ หมุนเวียนทัง้ หมด ตามลําดับ และณ.วันที3่ 0 มิถุนายน 2547 เจาหนีก้ ารคามีอตั รา
สวนเทากับรอยละ 45.27 ของหนีส้ นิ หมุนเวียน
สวนของผูถ อื หุน
ตั้งแตป 2543 จนกระทั่งถึงป 2544 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนเรียกชําระแลวจํานวนเทากับ 200 ลาน
บาท และมีสวนของผูถ อื หุน เทากับ –123.37 ลานบาทและ –88.46 ลานบาทตามลําดับ ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีผล
ขาดทุนจากการดําเนินงานในปกอนๆ เปนจํานวนมาก ในป 2545 บริษทั ฯ ไดเพิม่ ทุนอีกจํานวน 100 ลานบาท โดยภาย
หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวนเทากับ 300 ลานบาทและมีสว นของผูถ อื หุน เทากับ
40.47 ลานบาท
ในเดือนมกราคมป 2546 บริษทั ฯ โดยมติของที่ประชุมผูถือหุน ไดทําการลดทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกชําระแลวจํานวน 200 ลานบาท เพือ่ ลางจํานวนขาดทุนสะสมสวนใหญของบริษัทฯ และไดปรับลดมูลคาหุน ทีต่ ราไว
เหลือหุน ละ 1 บาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวมูลคา 100 ลาน
บาทมีขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน 46.70 ลานบาท และมีสว นของผูถ อื หุน เทากับ 53.30 ลานบาท และณ.วันที่ 30
มิถุนายน 2547 บริษัทยังมีขาดทุนสะสมเทากับ 32.86 ลานบาท และมีสว นของผูถ อื หุน เทากับ 67.15 ลานบาท
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13.2.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปจจัยทางดานภาวะอุตสาหกรรม
เนื่องจากธุรกิจรับเหมากอสรางเปนการบริการประเภทหนึง่ ดังนัน้ ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการดําเนินงาน
ของบริษัทฯในอนาคต คือ ความตองการใชบริการของลูกคาหรือผูร บั บริการ ซึง่ ขึน้ อยูก บั นโยบายการลงทุนของภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีเ่ ปนตัวกําหนดปริมาณงานกอสราง อยางไรก็ดี ปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯนัน้ ขึน้ อยูก บั ความ
สามารถของกรรมการและผูบ ริหารในการจัดหางานกอสรางใหมๆ ใหกับบริษัทฯ ซึง่ ปริมาณงานและมูลคาโครงการกอสราง
ที่บริษัทฯรับกอสรางนัน้ ตองสัมพันธกบั เงินทุนหมุนเวียนทีบ่ ริษทั ฯสามารถจัดหาได ซึง่ แหลงเงินทุนหลักของบริษทั ฯ คือ
เงินกูย มื จากธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ บริษัทฯยังตองควบคุมตนทุนในการรับเหมากอสราง เชน คาวัสดุกอสราง คาขน
สง คาแรง และคาใชจา ยในการบริหาร รวมทั้งดอกเบีย้ จาย ใหอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสมดวย
ผลกระทบจากการเพิม่ ทุน
บริษัทฯจะทําการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตอประชาชนจํานวน 23 ลานและเสนอขายตอกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯจํานวน 2 ลานหุน ชวงป 2547 ทัง้ นีก้ ารเพิม่ ทุนดังกลาวอาจจะสงผลกระทบตอมูลคาตามบัญชีตอ หุน
และกําไรสุทธิตอ หุน ของบริษทั ได สําหรับมูลคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2546 เทากับ 0.53 บาท ตอหุน จะลดลงเปน
0.43 บาทตอหุนหลังจากการเพิ่มทุน นอกจากนี้ กําไรสุทธิตอ หุน ป 2546 เทากับจํานวน 0.09 บาทตอหุน จะลดลงเปน
0.10 บาทตอหุน ทั้งนี้มูลคาตามบัญชีตอหุนของบริษัทฯจะลดลงประมาณรอยละ 19 และกําไรสุทธิตอ หุน จะลดลงประมาณ
รอยละ 23
การเปลี่ยนแปลงของกลุมผูถือหุนรายใหญ
ถึงแมวาบริษัทฯไดถกู จัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แตป 2532 แตบริษทั ฯมีการเปลีย่ นแปลงกลุม ของผูถ อื หุน รายใหญ
โดยกลุมของนางนภารัตน สิหนาทกถากุลไดเขามาเปนผูถ อื หุน ใหญและมีการเปลีย่ นผูบ ริหารและนโยบายในการบริหาร
และรับงานกอสรางในป 2543 ดังนัน้ ผลงานในการรับเหมากอสรางของบริษทั ฯภายใตการบริหารของกลุม ผูบ ริหารชุดใหม
จึงมีจํานวนนอยประกอบกับนโยบายที่ไมมุงเนนรับเหมากอสรางในภาคอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ เปนการเฉพาะทํา
ใหบริษัทฯมีสัดสวนรายไดที่ไมสมํ่าเสมอในชวงที่ผานมา อยางไรก็ตามบริษทั ฯมีแผนการทีจ่ ะเขารวมประกวดราคาหรือรับ
เหมากอสรางงานของภาคเอกชนจํานวนหนึ่งซึ่งบริษัทฯไดพิจารณาแลวเห็นวาผูวาจางมีความสามารถในการชําระเงินทีด่ ี
และบริษัทฯไดอัตราผลกําไรทีเ่ หมาะสม บริษทั ฯมีความสามารถในการกอสรางและมีความเปนไดทบ่ี ริษทั ฯอาจจะไดรบั การ
วาจาง (ดูรายละเอียดตามตารางดานลางนี้) ทั้งนี้ เนือ่ งจากการทีว่ ศิ วกรของบริษทั ฯมีความชํานาญงานกอสรางในงาน
ตางๆดังกลาวเหลานี้เปนอยางดี ผูบ ริหารและวิศวกรของบริษทั ฯเองก็ไดเคยมีการใหคําแนะนําในเรื่องของการออกแบบ
การหาแหลงเงินทุน การใชวสั ดุกอ สรางและเทคนิคการกอสรางทีส่ ามารถทําใหประหยัดตนทุนในการกอสรางกับโครงการ
ตางๆเหลานีบ้ างแหงไวแลว

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

ตารางที่ 7 ตารางโครงการกอสรางที่อยูในระหวางการเจรจาสัญญาการรับเหมากอสรางและรอลงนามในสัญญา
ชื่อโครงการ
ลักษณะงาน
มูลคาโครงการ
ระยะเวลาการกอ
โดยประมาณ
สรางโดยประมาณ
(ลานบาท)
1. บานไรสขุ บท
บานพักตากอากาศ และถนนใน
15.00
6 เดือน
โครงการ
2. กอสรางถนนหาดในทอน จ.ภูเก็ต
สรางถนนความยาว 1.8 กม.
20.00
6 เดือน
3. โรงพยาบาลศิครินทร
4. โรงแรม Holiday Inn

5. โรงแรมฮิลตัน พัทยา
6. โรงแรม Intercontinental เกาะพีพี

รวม

สวนขยายโรงพยาบาลศิครินทร
ถ.ศรีนครินทร
ซอมแซมกอสรางสวนขยายของ
อาคาร

190.00

15 เดิอน

25.00

4 เดือน

กอสรางโรงแรมแหงใหม พัทยา
ชลบุรี
กอสรางโรงแรมแหงใหม

150.00

10 เดือน

100.00

12 เดือน

500.00

ตารางที่ 7 ตารางโครงการกอสรางทีอ่ ยูร ะหวางติดตามเพือ่ ยืน่ เขารวมประกวดราคา
มูลคาโครงการ
ชื่อโครงการ
โดยประมาณ
(ลานบาท)
1. กอสรางโรงงานในนิคมอุสาหกรรมอมตะจํานวน 4 โรงงาน
60.00
2. กอสรางโรงแรมสุรวงศ จ.เชียงใหม
20.00
3. กอสรางโรงแรม Star Inn จ.เชียงใหม
55.00
4. กอสรางคอนโดมีเนียม หัวหิน
400.00
5. กอสรางบานพัก (เฟส 2) Pattaya Sunshine
66.00
6. กอสรางโรงแรม Holiday Inn เกาะ พีพี
20.00
7. กอสราง Apartment ซ.อินทามาระ 22
104.00
8. กอสราง คอนโดมีเนียม Metro Star ซ.สวนพลู
500.00
9. กอสราง คอนโดมีเนียม ของ Asian Property
700.00
10. โครงการ Tara Property
200.00
11. กอสรางโรงแรมเจริญนคร 32 ชั้น
400.00
รวม
2,525.00

ระยะเวลาการกอ
สรางโดยประมาณ
7 เดือน
10 เดือน
10 เดิอน
18 เดือน
10 เดือน
N/A
14 เดือน
24 เดือน
18 เดือน
24 เดือน
24 เดือน

