บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 1
ขอมูลสรุป
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “วินเทจ”) จดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2535 ในนามบริษัท วินเทจ เทคโนโลยี จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยผูเริ่มกอตั้งไดแก
นายโสรัจ โรจนเบญจกุล และนายไพบูลย เธียรพิริยะตระกูล มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาและ
สื่อสาร ในป 2547 บริษัทเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด พรอมเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 20 ลานบาท ภายหลัง
การเพิ่มทุนดังกลาวบริษัทไดขยายธุรกิจไปสูธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบปรับอากาศในป 2549 และไดขยาย
ธุรกิจไปสูธุรกิจใหบริการดูแลรักษาและซอมบํารุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารในป 2540 บริษัทไดแปลงสภาพเปนบริษัท
มหาชนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551
ปจจุบัน กลุมนายโสรัจ โรจนเบญจกุล และกลุมนายไพบูลย เธียรพิริยะตระกูล เปนผูถือหุนใหญและผูบริหารหลักของบริษัท
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีสัดสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 92.50 และภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับ
ประชาชน จะมีสัดสวนการถือหุนลดลงเหลือรอยละ 69.56
นอกจากนี้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 บริษัทไดจัดตั้งหนวยภาษี “กิจการรวมคาประดับวงศ และวินเทจวิศวกรรม”
รวมกับบริษัท ประดับวงศ จํากัด โดยบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนอยูที่รอยละ 50 เพื่อเปนผูรับเหมาหลักในโครงการกอสราง
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการรับเหมาผานกิจการรวมคาดังกลาวจะทําให บริษัทมีผลงานในการ
ทํางานโดยตรงในสวนงานภาครัฐ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ในป 2552 บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจหลัก ไดแก 1) ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และ 2) ธุรกิจ
บริการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยมีรายละเอียดของแตละธุรกิจดังตอไปนี้
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารเปนธุรกิจหลักของ
บริษัท ในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 บริษัทมีรายไดผานธุรกิจดังกลาวในอัตรารอยละ 82.88 ของรายไดรวม โดย
บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ที่มีเปาหมายประมูลงานขนาดกลาง โดยมูลคาโครงการรับเหมาสวนใหญอยู
ระหวาง 30 - 300 ลานบาท (อยางไรก็ดีบริษัทอาจจะเขารวมประมูลโครงการที่มูลคาต่ํากวา 30 ลานบาท เพื่อรักษาสาย
สัมพันธกับลูกคา แตทั้งนี้งานดังกลาวไมถือเปนเปาหมายหลัก) ครอบคลุมลูกคาในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย โรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ราชการ บริษัทแบงขอบเขตงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมเปน 3 สวนหลักไดแก
 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและระบบสื่อสาร (Electrical system and Communication system)
สวนงานระบบไฟฟา (Electrical System) บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งอุปกรณไฟฟา ระบบไฟฟากําลังในสวนอาคาร
รวมถึงระบบปองกันฟาผาและสายลอฟา
สวนงานระบบสื่อสาร (Communication System) บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบ
เสียง ระบบสายสัญญาณ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนและปองกันอัคคีภัย และระบบควบคุมการทํางาน
อัตโนมัติ
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 งานระบบประปาและสุขาภิบาล (Plumbing and Sanitary System)
บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งระบบน้ําดื่ม ระบบดับเพลิง ระบบน้ําเสีย ระบบสุขาภิบาล และระบบบําบัดน้ําเสีย รวมถึง
การติดตั้งเครื่องสูบ (Pumping machine) ในทุกระบบที่กลาวมาขางตน
 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Mechanical System)
บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งระบบทําความเย็น ระบบระบายความรอน ระบบระบายอากาศ รวมถึงระบบกระจาย
อากาศของเครื่องปรับอากาศ
สําหรับงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม จะครอบคลุมการจัดหา ติดตั้งและตรวจสอบคุณภาพและระบบการทํางานเปน
หลัก โดยในกระบวนการทํางานจะรวมถึงการออกแบบระบบในรายละเอียด หรือออกแบบเพื่อการปรับแกระบบเดิมให
เหมาะสม
ธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
บริษัทเปนผูใหบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารรายหลักรายหนึ่งของประเทศไทย โดยในชวง 12 เดือนสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2553 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมฯ ในอัตรารอยละ 8.22 โดยสวนใหญบริษัทจะไดรับ
สัญญาในการใหบริการแกลูกคาเปนรายป และมีคาธรรมเนียมในการใหบริการตั้งแต 40,000–10,000,000 บาทตอปตออาคาร
งานในสวนบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมในอาคารจะรวมถึงการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาและสุขาภิบาลในอาคารใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการควบคุมการทํางานของอุปกรณดังกลาวใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม
ลูกคาของบริษัทประกอบดวยลูกคาภาครัฐและเอกชน โดยทั่วไปลูกคาภาครัฐจะใชวิธีการเลือกผูรับจางโดยใชวิธีการประมูล
งานเปนหลัก
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
จากการประกอบธุรกิจของบริษัท ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทหรือการลงทุน
ของผูลงทุน สามารถสรุปไดดังนี้
ความเสี่ยงในสวนธุรกิจรับเหมางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมผูรับเหมาหลัก - บริษัทเปนผูรับเหมางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ซึ่งงานดังกลาวจะ
ดําเนินการควบคูไปกับงานโครงสรางที่มีผูรับเหมางานโครงสรางเปนผูวางแผนและบริหารโครงการเปนหลัก อีกทั้งในสวน
งานของภาครัฐ มักจะเปนการวาจางแบบสัญญาเดียวคือ การวาจางผูรับเหมางานโครงสรางใหเปนผูรับเหมาหลักและเปนผู
วาจางผูรับเหมาชวงในงานอื่นๆ อีกทอดหนึ่ง ดังนั้น ผูรับเหมางานวิศวกรรมประกอบอาคารสวนใหญรวมถึงบริษัท จึงมักตอง
ดําเนินงานภายใตสัญญารับเหมาชวงกับผูรับเหมาหลัก ซึ่งอาจทําใหมีขอเสียเปรียบในการรับงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
งานภาครัฐ เนื่องจากไมสามารถเขาประมูลงานตรงเพื่อเปนผูรับเหมาหลัก และมีอํานาจตอรองกับกลุมผูรับเหมาหลักนอยลง
อยางไรก็ตาม ในอดีตที่ผานมา บริษัทไมไดพึ่งพิงเจาของโครงการหรือผูรับเหมาหลักรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ โดยลูกคาที่
บริษัทใหบริการมากกวา 3 ครั้งขึ้นไป ทีมีมูลคารวมของการใหบริการมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรายไดจากผูรับเหมาราย
ดังกลาวตอรายไดทั้งหมดตั้งแตป 2550 – 2553 เทากับรอยละ 18.74
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ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงในอุตสาหกรรม - ธุรกิจผูรับเหมาวิศวกรรมประกอบอาคารมีผูประกอบการจํานวนมาก ตั้งแต
รายเล็กที่มีพนักงานเพียง 1-2 คน จนถึงรายใหญที่มีพนักงานมากกวา 1,000 คน เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ไมมีขอจํากัด
ในการเขามาดําเนินธุรกิจ (Barriers to Entry) ดังนั้น จึงเปนธุรกิจมีการแขงขันที่คอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
เศรษฐกิจตกต่ํา ผูรับเหมาแตละรายจะใชนโยบายแขงขันดานราคาในการประมูลงาน เพื่อใหมีกระแสเงินสดรับเพียงพอตอ
คาใชจายคงที่ที่บริษัทแบกรับ ซึ่งอาจสงผลใหผลประกอบการของผูดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมลดต่ําลง
ความเสี่ยงดานความตอเนื่องของรายได - โดยลักษณะการรับงานของบริษัทผานการประมูลงาน ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจาก
การมีรายไดไมตอเนื่องหากบริษัทไมสามารถชนะการประมูลงานใหมๆ ได และในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําซึ่งสงผลใหมีการ
แขงขันสูงในดานราคา บริษัทอาจไมสามารถชนะการประมูลไดเนื่องจากบริษัทจะไมประมูลงานที่มีอัตรากําไรต่ําเกินไป ดังนัน้
บริษัทอาจมีรายไดลดนอยลงหรือไมตอเนื่อง ทําใหผลประกอบการของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมาย
ความเสี่ยงทางดานเครดิตอันเนื่องจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูวาจาง - บริษัทเปนบริษัทผูรับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม
ประกอบอาคารขนาดกลางที่มีทุนจดทะเบียน ทีมงานและเงินทุนไมมากนัก ทําใหไมสามารถที่จะรับเหมางานไดเปนจํานวน
มาก หากมีผูวาจางรายใดผิดนัดชําระหนี้หรือตอรองเพื่อขอชําระเงินไมเต็มจํานวน ทั้งในสวนงานตามสัญญาหลักหรือในสวน
งานเพิ่ม ก็จะสงผลกระทบตอผลประกอบอยางมีนัยสําคัญ ถึงแมวาบริษัทจะมีสัญญารับเหมาติดตั้งที่บริษัทสามารถฟองรอง
เรี ย กค า เสี ย หายจากผู ว า จ า งได บริ ษั ท ก็ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะไม ไ ด รั บ เงิ น คื น หรื อ ได คื น ไม เ ต็ ม จํ า นวนจากผู ว า จ า ง อั น
เนื่องมาจากฐานะการเงินของผูวาจางไมอยูในสถานะที่สามารถชําระเงินได ดังเชนในป 2550 ลูกคาของบริษัทรายหนึ่งผิดนัด
ชําระหนี้จํานวน 10.86 ลานบาท บริษัทจึงตองตั้งสํารองหนี้สูญมูลหนี้ดังกลาวเต็มจํานวน และ ในป 2549 บริษัทมีลูกคาราย
หนึ่งผิดนัดชําระหนี้จํานวน 5.62 ลานบาทและบริษัทไดตั้งสํารองเต็มจํานวนในป 2550
ความเสี่ยงทางดานผูวาจางไมจายชําระเงินในสวนงานเพิ่มเติมหรือชําระไมเต็มจํานวน - ในงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคารมักมีการเปลี่ยนแปลงแบบกอสรางหรือมีงานเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว บริษัทซึ่งเปนผูรับเหมามีหนาที่ติดตาม
และทวงถามเอกสารวาจางงานเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติธุรกิจ ผูรับเหมาจะยึดหนังสือยืนยันการสั่งงาน (Site Instruction)
ซึ่งเปนเอกสารยืนยันการอนุญาตใหทํางานเพิ่ม ที่รับรองโดยผูควบคุมงานซึ่งเปนตัวแทนเจาของโครงการ และจะตองมีการ
ติดตามหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงแบบ (Verification Order) ซึ่งเปนหนังสือยืนยันการวาจางงานในสวนงานเพิ่มและ
ยืนยันราคาคากอสราง หากบริษัทไดรับหนังสือดังกลาวครบถวนก็จะสามารถเบิกงวดงานได อยางไรก็ดี ในทางปฎิบัติ
บริษัทอาจไมไดรับชําระเงินดังกลาวหรือไดรับชําระไมเต็มจํานวน ถึงแมวาบริษัทจะไดรับหนังสือยืนยันอยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งสองอยาง โดยเจาของโครงการอาจใชวิธีการเจรจาตอรองทั้งขณะดําเนินงานปกติหรือเจรจาตอรองเมื่องานกอสรางใกล
สําเร็จ ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับคาจางในสวนงานเพิ่มหรือไดรับไมครบจํานวน
ความเสี่ยงจากขอพิพาททางกฎหมาย - บริษัทไดทําการฟองรองอดีตผูวาจางรายหนึ่งใหชําระเงินคาจางจํานวน 14.35 ลาน
บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดที่รอยละ 7.5 ตอปนับตั้งแตวันฟองจนกวาผูวาจางจะชําระเสร็จสิ้นแกบริษัท (ผูวาจางราย
ดังกลาวไดวาจางบริษัทใหดําเนินการติดตั้งระบบวิศวกรรมในอาคาร ซึ่งมีมูลคาของโครงการไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มทั้งสิ้น
39.5 ลานบาท แตขาดการชําระเงินของงาน 3 งวดสุดทายรวมมูลคา 14.35 ลานบาท ถึงแมวาจะมีการตรวจสอบและรับมอบ
งานไปแลวก็ตาม) ซึ่งในภายหลังอดีตผูวาจางรายดังกลาวไดทําการฟองแยง(การฟองแยง หรือ ฟองกลับ เปนการดําเนินการ
ของการสูคดีตามปกติ) บริษัทในจํานวนเงิน 48.58 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดที่รอยละ 7.5 ตอป ซึ่งคิดเปน
สัดสวนรอยละ 13.63 ของรายไดในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 และคิดเปน 3.08 เทาของกําไรสุทธิในชวงเวลา
ดังกลาว โดยกลาวหาบริษัทวางานที่ทํามาทั้งหมดไมเปนไปตามขอตกลง มิไดจัดหาวัสดุอุปกรณใหถูกตองตรงตามชนิด
ขนาด ปริมาณ และคุณภาพดังที่กําหนดไวในแบบ
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ความเสี่ยงจากการโดนปรับจากการทํางานลาชา - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทอาจมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากงานที่สงมอบ
ไมเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจํานวน 4 โครงการ ไดแก
ชื่อโครงการ
อาคารสํานักงาน ธกส.

สาเหตุของความลาชา
เดิ ม โครงการมี แ บบก อ สร า งในลั ก ษณะพื้ น ที่ สํ า นั ก งานโล ง ๆ ต อ มาได รั บ
งบประมาณเพิ่มทําใหมีการเปลี่ยนแปลงแบบกอสราง

The Cove Condominium

เนื่องจากโดยลักษณะปกติของงานคอนโดมิเนียม เจาของโครงการมักจะไมรับ
งานในงวดสุดทาย เพื่อตองการดึงใหผูรับเหมาอยูดูแลจนกวาจะสามารถโอน
คอนโดมิ เ นี ย มให กั บ ผู ซื้ อ ทั้ ง หมดได ซึ่ ง เป น ปกติ ธุ ร กิ จ โดยทั่ ว ไป อย า งไรก็ ดี
บริษัทไดสงจดหมายขอขยายเวลากอสราง ประกอบกับผูวาจางยังไมมีการสง
หนังสือแจงคาปรับกับบริษัทถึงแมวาสัญญาจะสิ้นสุดไปตั้งแตเดือนมกราคม 2553
(โดยปกติหากจะมีคาปรับเกิดขึ้น เจาของโครงการจะตองสงหนังสือแจงคาปรับ
หลังจากสัญญาสิ้นสุดไมนาน) ทําใหบริษัทมั่นใจวาบริษัทจะไมถูกเรียกคาปรับ
จากงานลาชา

พระราชวังสราญรมย

เปนงานกอสรางตอเติมบนตึกอนุรักษ ทําใหการดําเนินการบางสวนจะตองรอกรม
ศิลปากรเขามาตรวจสอบกอนจึงจะดําเนินงานได

Impala Hotel

สาเหตุของความลาชาเกิดจาก เจาของโครงการมีปญหาเกี่ยวกับแบบอนุญาต
กอสรางที่ยังไมไดรับอนุมัติจาก กทม. ทําใหตองชะลอโครงการเนื่องจากตอง
ปรับปรุงแบบกอสราง

อยางไรก็ตาม ในทุกสัญญาของบริษัท จะมีขอกําหนดวาบริษัทจะถูกปรับก็ตอเมื่อความลาชาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการกระทํา
หรือความผิดของบริษัท และ ฝายบริหารไดมีหนังสือแจงตอคูสัญญาแลววาสาเหตุที่งานสงมอบไมเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในสัญญามิใชสาเหตุอันเกิดจากการกระทําหรือจากความผิดของบริษัท และฝายบริหารเชื่อวาจะไมไดรับความ
เสียหายจากคาปรับลาชา
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุ - ในการรับเหมากอสรางสวนใหญ บริษัทจําเปนตองยืนราคาวัสดุที่ใชไวตลอด
ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงอาจประสบปญหาในการทํากําไรไมไดตามเปาหมาย หรือขาดทุน หากราคาวัสดุที่ใชใน
การกอสรางเปลี่ยนแปลงอยางเปนนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัสดุที่มีการใชในปริมาณที่มาก เชน สายไฟฟา ทอไฟฟาและ
ทอประปา เปนตน และวัสดุที่มีราคาสูง เชน หมอแปลงไฟฟา เครื่องสูบน้ํา และเครื่องทําความเย็น เปนตน
ความเสี่ยงเนื่องจากการควบคุมตนทุนไมเปนไปตามเปาหมายหรือจากการทุจริต - ในการรับเหมางานวิศวกรรมประกอบ
อาคาร บริษัทมีความจําเปนตองสั่งซื้อและติดตั้งวัสดุจํานวนมาก จึงอาจประสบปญหาในการควบคุมตนทุน ทั้งในสวนที่เกิด
จากการใชวัสดุที่มากเกินไป และจากการที่สั่งซื้อวัสดุในราคาที่แพงกวาประมาณการ ทั้งนี้อาจเกิดจากการประมาณการตนทุน
ที่ผิดพลาด การควบคุมราคาสั่งซื้อที่ไมมีประสิทธิภาพ การควบคุมปริมาณการใชวัสดุที่ไมมีประสิทธิภาพ หรือการทุจริตใน
กระบวนการกอสราง ซึ่งความเสียหายดังกลาวอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการอยางมีนัยสําคัญ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทีมงานและผูบริหารโดยเฉพาะวิศวกรที่มีประสบการณ - ในการดําเนินธุรกิจรับเหมางานระบบ
วิศวกรรม ความสําเร็จในดานการบริหารโครงการ และการควบคุมตนทุนของโครงการนั้นตองอาศัยความสามารถของวิศวกร
เปนสําคัญ ทั้งจากการบริหารโครงการกอสรางที่จะตองกอสรางงานใหทันตามกําหนดเวลาและใหไดคุณภาพตามที่ผูวาจาง
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ตองการ การประมูลงานใหไดในราคาที่เหมาะสม และการควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามเปาหมาย งานในสวนตางๆ ที่
กลาวมาขางตนนี้ ลวนตองการวิศวกรที่มีประสบการณยาวนานและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดังนั้นหากบริษัทไมสามารถ
ที่จะรักษากลุมบุคลากรในสวนดังกลาวไวกับบริษัท บริษัทอาจไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายและสงผลกระทบตอผล
ประกอบการของบริษัท
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน - บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมาซึ่งยังคงขาดแคลนแรงงานประจําเปนจํานวนมาก ทําให
ตองพึ่งพาแรงงานจากภาคเกษตรกรรมซึ่งเปนแรงงานที่ผันผวนตามฤดูกาล บริษัทจึงอาจประสบปญหาขาดแคลนแรงงานใน
ฤดูกาลเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยว และชวงเทศกาลตางๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบริหารโครงการทําใหบริษัทไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนงานที่วางไว ทําใหมีตนทุนเพิ่มขึ้นจากการเรงทํางาน หรือมีคาใชจายเพิ่มจากการถูกปรับจากเจาของ
โครงการเนื่องจากดําเนินงานลาชา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการอยางมีนัยสําคัญ
ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมในอาคาร
ความเสี่ยงจากพึ่งพิงการประมูลงานราชการเปนหลัก - บริษัทดําเนินธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ที่มีรายไดสวนใหญเกิดจากการใหบริการในสวนของอาคารราชการ โดยในชวง 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 รายได
จากสวนของอาคารราชการคิดเปนรอยละ 61.88 ของรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาระบบทั้งหมด ซึ่งในสวนของอาคาร
ราชการบริษัทจะตองเขาประมูลแขงขันใหมเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง โดยหนวยงานแตละหนวยงานของรัฐจะมีการวาจางสัญญา
แบบเปนชุด เชน อาคารสํานักงานกลางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่แหงชาติ (“สวทช.”) อาคารศูนยพันธุกรรมวิศวกรรม
สวทช. และหอพัก สหกรณ สวทช. ซึ่งหากบริษัทไมสามารถชนะการประมูลของสัญญาใดสัญญาหนึ่ง ก็จะเสียสัญญาอื่นที่อยู
ในชุดเดียวกันไปดวย และอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการอยางมีนัยสําคัญ
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจที่มีการแขงขันสูง - ธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมในอาคารมีการแขงขันสูงมาก
เนื่องจากใชเงินลงทุนต่ํา กระบวนการทํางานไมซับซอน และแรงงานที่ใชสามารถหาไดไมยาก ทําใหปจจุบันมีผูประกอบการ
จํานวนมากในตลาดที่ดําเนินธุรกิจรับบริหารดูแลรักษาอาคาร ทําใหมีการแขงขันในดานราคาจนทําใหบริษัทมีอัตรากําไรที่ลด
ต่ําลง จนอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท
ความเสี่ยงจากสภาวะการที่มีอัตราการลาออกพนักงานสูง - ในการดําเนินธุรกิจติดตามบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมใน
อาคาร มีกระบวนการทํางานเปนผลัดหมุนเวียนทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งบุคลากรผูปฏิบัติงานอาจมีขอจํากัดหรือความไม
สะดวกในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะผลัดกลางคืน ทําใหมีอัตราการลาออกและโยกยายงานของบุคลากรดังกลาวที่สูง โดยในป
2553 พนักงานของบริษัทลาออกเฉลี่ยรอยละ 2.42 ตอเดือน สงผลใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการมีบุคลากรไมเพียงพอหรือ
การดําเนินงานไมตอเนื่องจนถึงระดับที่อาจกระทบกระเทือนตอผลการดําเนินงานของบริษัทได
ความเสี่ยงผูลงทุน
ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญ - บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 2 กลุมหลักภายหลังการกระจายหุนเพิ่มทุนใหกับประชาชน
คือกลุมนายโสรัจ โรจนเบญจกุล ถือหุนรอยละ 40.44 และกลุมนายไพบูลย เธียรพิริยะตระกูล ถือหุนรอยละ 29.12 ซึ่งทั้งสอง
กลุมถือหุนรวมกันกวารอยละ 69.56 ภายหลังการกระจายหุนเพิ่มทุนใหกับประชาชน ทั้ง 2 กลุมถือเปนกลุมผูรวมกอตั้ง
บริษัท ซึ่งหากทั้งสองกลุมมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวา จะเปน
เรื่องการแตงตั้งกรรมการบริษัท หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมาย
หรือขอบังคับบริษัท กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัท จึงมีความเสี่ยง
จากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลหรือตรวจสอบเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาได
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ความเสี่ยงจากการไมไดรับเงินปนผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 12 กุมภาพันธ 2554 - สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะ
กรรมบริษัทครั้งที่ 1 ประจําป 2554 มีมติใหบริษัท จายเงินปนผล จํานวน 0.10 บาทตอหุน โดยเปนการจายเงินปนผลจาก
กําไรสะสมจํานวน 0.04 บาทตอหุน และจายจากกําไรงวด มิถุนายน 2553 ถึงธันวาคม 2553 เปนจํานวน 0.06 บาท ตอหุน
รวมเปนเงินปนผล 0.10 บาทตอหุน ทีประชุมมีมติเสนอใหผูถือหุนรับรองรายการดังกลาว โดยจะมีประชุมผูถือหุน ณ วันที่
28 กุมภาพันธ 2554 ซึ่ง บริษัท จะทําการปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 และจะจายเงินปนผลในวันที่ 25
มีนาคม 2554 เปนผลใหผูลงทุนซึ่งซื้อหุน ณ วัน เสนอขายหุนครั้งแรก หรือผูถือหุนที่ซื้อหุนหลังจากนั้น แตถือครองจนถึง
วันที่ 14 มีนาคม 2554 มีสิทธิ์ไดรับเงินปนผลจํานวนดังกลาว ผูถือหุนที่ซื้อหุนจากการเสนอขายครั้งแรก และขายหุนไปกอน
วันปดสมุดทะเบียน จะมีความเสี่ยงในการไมไดรับเงินปนผลดังกลาว
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
เนื่องจากในระหวางรอบปบัญชี 2552 บริษัท วิศวกรรม วินเทจ จํากัด (มหาชน) ไดมีการปรับปรุงนโยบายในการปรับ
ประมาณการตนทุนของโครงการรวมของบริษัท (เดิมในครึ่งปแรกของป 2552 บริษัทจะทําการปรับประมาณการตอเมื่อ
ความกาวหนาในการดําเนินงานของโครงการจากฝายบัญชีมีความแตกตางจากความกาวหนาในการดําเนินงานจากฝาย
วิศวกรอยูเกินกวารอยละ 10 แตในชวงครึ่งปหลังของป 2552 บริษัทไดปรับปรุงนโยบายโดยใหพิจารณาปรับประมาณการ
ตนทุนอยางสม่ําเสมอเมื่อมีผลตางระหวางความกาวหนาในการดําเนินงานจากฝายบัญชีกับความกาวหนาในการดําเนินงาน
จากฝายวิศวกร) แตอยางไรก็ดี การปรับนโยบายดังกลาวก็อาจเขาใจไดวา บริษัทมีการปรับประมาณการไมสม่ําเสมอ
เพียงพอ ประกอบกับการที่บริษัทยังไมมีการทํารายละเอียดการประมาณที่คาดวาจะแลวเสร็จอยางชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร และยังไมมีการแยกสวนตนทุนงานเพิ่มออกจากตนทุนงานหลักอยางชัดเจน ซึ่งตอมาภายหลังในงวดงบการเงินครึ่งป
แรกของป 2553 บริษัทไดปรับปรุงการดําเนินการดังกลาวอยางครบถวนแลว อยางไรก็ดี เพื่อใหงบการเงินสะทอนหลักเกณฑ
ในการรับรูรายไดตามหลักเกณฑเดียวกันตลอดทั้งปและปรับนโยบายใหมีการปรับประมาณการอยางสม่ําเสมอเพียงพอ
ผูสอบบัญชีจึงไดมีการปรับปรุงงบการเงินในป 2552 โดยยึดตามนโยบายในการปรับประมาณการตนทุนอยางสม่ําเสมอตลอด
ทั้งป ซึ่งการปรับปรุงงบการเงินในป 2552 ไดมีผลกระทบตอกําไรสะสมยกมาเพิ่มขึ้นจํานวน 4.53 ลานบาท และกําไรสุทธิ
สําหรับปลดลงจํานวน 3.90 ลานบาท
จากสถานการณขางตนจึงทําใหงบการเงินตรวจสอบป 2550 และ 2551 ไมสามารถนํามาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับงบ
การเงิ นที่ปรั บปรุงใหมใ นป 2552 เนื่ องจากงบการเงิน ที่ปรับปรุงใหมไดมีก ารโอนยายรายได รวมทั้ งคาใช จายบางสว น
ยอนกลับไปในปที่ควรจะรับรูกอนหนานี้ ฉะนั้นเพื่อใหผูลงทุนของบริษัทสามารถวิเคราะหงบการเงินเชิงเปรียบเทียบได
บริษัทจึงไดจัดทํางบเสมือนป 2550 และ 2551 โดยไดรวมถึงผลการดําเนินงานซึ่งควรจะมีการรับรูตั้งแตป 2550 และ 2551
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทตอไปนี้จะอิงจากงบการเงินเสมือนป 2550-2551 งบ
การเงินตรวจสอบรายการปรับปรุงป 2552 งบการเงินตรวจสอบงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2553 และงบการเงินสอบ
ทานงวด 6 เดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553
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ตารางสรุปงบการเงินที่ใชในการวิเคราะห
ชวงเวลา
งบการเงิน
2550
งบเสมือน
2551
งบเสมือน
2552
งบตรวจสอบรายการ
ปรับปรุง

1 ม.ค. – 30 มิ.ย.
2553

งบตรวจสอบ

1 ก.ค. – 31 ธ.ค.
2553

งบสอบทาน

คําอธิบาย
งบการเงินเสมือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 จัดทําโดยผูบริหาร
งบการเงินเสมือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 จัดทําโดยผูบริหาร
งบการเงิ น ตรวจสอบรายการปรั บ ปรุ ง สิ้ น สุ ด 31 ธั น วาคม 2552
ตรวจสอบรายการปรับปรุงโดย นายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4504 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด (ปรับปรุง
จากงบการเงินตรวจสอบสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 ตรวจสอบโดย
นายนที แสงอุ ด มเลิ ศ ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขทะเบี ย น 300
สํานักงานธรรมการยการบัญชี)
งบการเงินตรวจสอบ 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2553 ตรวจสอบ
โดย นายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4504
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
งบการเงินสอบทาน 6 เดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 สอบทานโดย
นายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4504 บริษัท
เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

ตารางแสดงโครงสรางรายไดระหวางป 2550 – 2553
หนวย: ลานบาท
สิ้นสุดป 31 ธันวาคม
งบการเงินเสมือน

งบการเงินเสมือน

งบการเงินตรวจสอบ
รายการปรับปรุง

2550

2551

2552

บริการ
มูลคา
งานติดตั้งระบบวิศวกรรม
งานโครงสราง
งานบริหารอาคาร
ขายน้ํายาปรับสภาพน้ํา
รายไดอื่น
รายไดรวม

สิ้นสุด 12 เดือน 31
ธันวาคม

รอยละ

มูลคา

รอยละ

มูลคา

2553
รอยละ

มูลคา

รอยละ

326.69

92.22

206.98

84.44

288.59

90.48

297.75

82.88

-

-

-

-

-

-

28.30

7.88

25.80

7.28

34.02

13.88

26.04

8.16

29.54

8.22

-

-

-

-

0.55

0.17

0.77

0.21

1.77

0.50

4.12

1.68

3.77

1.18

2.89

0.80

354.26

100.00

245.12

100.00

318.94

100.00

359.24

100.00

รายไดจากธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ เปนจํานวน 206.98 ลานบาท ลดลงจากป 2550 ซึ่งรายได
จํานวน 326.69 ลานบาทหรือคิดเปนอัตราการลดลงที่รอยละ 36.64 เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเปนหลัก สงผลให
เจาของโครงการใหมชะลอการกอสรางลง ซึ่งการรับรูรายไดสวนใหญมาจาก 4 โครงการ ไดแก โครงการหางสรรพสินคา
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
แอมโปรมอลล โครงการคอนโดมิเนียม The Station (สาทร-บางรัก) โครงการอาคารคาปลีก โฮมโปร อยุธยา และโครงการ
อาคารคาปลีก โฮมโปร ปากชอง (เขาใหญ) โดยมีรายไดรวมกันจํานวน 132.81 ลานบาท
จากภาวะเศรษฐกิจซึ่งเปนปจจัยภายนอกสําคัญที่สงผลใหสัดสวนการรับรูรายไดจากโครงการใหมในป 2551 ลดลงอยางมี
นัยสําคัญ บริษัทจึงปรับกลยุทธในการประมูลงาน โดยเขารับเหมาชวงจากผูรับเหมาหลักในงานสวนราชการเพิ่มขึ้นและเขา
รับงานที่มีขนาดมูลคางานนอยเพิ่มมากขึ้น สงผลใหมูลคาโครงการที่ยังไมไดรับรู (Backlog) ณ สิ้นป 2551 มูลคารวม 503.37
ลานบาท จาก 18 โครงการ ซึ่งนับเปนปริมาณสูงที่สุดนับตั้งแตบริษัทกอตั้งมา
ในป 2552 บริษัทมีรายไดจากงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 288.59 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2551 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตที่รอยละ 39.41 ซึ่งการรับรูรายไดสวนใหญมาจาก 3 โครงการ ไดแก อาคารสํานักงาน
ธกส. โครงการ The Cove Condominium และโครงการอาคารคาปลีก โฮมโปร นครปฐม โดยมีรายไดรวมกันจํานวน 217.29
ลานบาท อยางไรก็ตามมูลคาของโครงการใหมที่ประมูลไดในชวงป 2552 ลดลงอยางมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา
สงผลใหเจาของโครงการชะลอการขึ้นโครงการใหมๆ
ในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 บริษัทเริ่มประมูลโครงการใหมไดมากขึ้น โดย สามารถประมูลงานมาเพิ่มไดแลวทั้งสิ้น
483.78 ลานบาท ซึ่งสาเหตุเกิดจากภาพรวมของเศรษฐกิจในอนาคตที่เริ่มดีขึ้นในชวงเวลาดังกลาว สงผลใหเจาของโครงการ
เริ่มมีแผนจะกอสรางโครงการใหมเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีรายไดจากงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมฯ ในชวง 12 เดือนสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2553 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 297.75 ลานบาท ซึ่งการรับรูรายไดสวนใหญมาจาก 4 โครงการ ไดแก โครงการอาคาร
สํานักงาน ธกส. โครงการ The Cove Condominium โครงการพระราชวังสราญรมย และโครงการอาคารคาปลีก โฮมโปร
นครปฐม โดยมีรายไดรวมกันจํานวน 207.59 ลานบาท
รายไดจากธุรกิจบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมฯ จํานวน 34.02 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งมีรายได
จํานวน 25.80 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตที่รอยละ 31.86 เนื่องจากรับงานเพิ่มขึ้น 5 โครงการ และบริษัทไดรับการ
ปรับราคาคาบริการขึ้นประมาณรอยละ 7-10
ในป 2552 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมฯ จํานวน 26.04 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงที่รอยละ
23.47 ซึ่งสาเหตุมาจากสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น สงผลใหโครงการที่รับผิดชอบของบริษัทมีจํานวนลดลง 6 โครงการ
ในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมฯ จํานวน 29.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น
อัตราสวนรอยละ 13.44 ของรายไดจากธุรกิจบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมฯในป 2552 โดยปจจุบันบริษัทมีโครงการที่ใหบริการ
อยูทั้งสิ้น 19 โครงการ
หนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทมีคาใชจายหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 5.62 ลานบาทในป 2550 และ 10.86 ลานบาทในป 2551 ซึ่งสวนใหญเกิดจากการ
ผิดนัดชําระคาจางเหมาของผูวาจาง 2 ราย รายแรกจํานวน 5.25 ลานบาทในป 2550 และรายที่สองจํานวน 10.75 ลานบาท
ในป 2551 โดยปจจุบันบริษัทอยูระหวางการฟองรองดําเนินคดีกับผูวาจางรายที่สองอยู
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สวนในป 2552 บริษัทมีคาใชจายหนี้สงสัยจะสูญ 0.85 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินประกันผลงานจากผูวาจาง 3 ราย ราย
แรก 0.60 ลานบาท รายที่สอง 0.23 ลานบาท และรายที่สาม 0.02 ลานบาท
สําหรับในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 บริษัทมีคาใชจายหนี้สงสัยจะสูญ 0.51 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย ผูวาจางราย
หนึ่งที่มียอดคางชําระเกิน 6 เดือนจึงตองตั้งสํารองหนี้สูญที่อัตรารอยละ 50 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 0.48 ลานบาท และเงิน
ประกันผลงานจากผูวาจางอีกรายจํานวน 0.03 ลานบาท
กําไรสุทธิ
ดวยรายการหนี้สงสัยจะสูญ ป 2551 บริษัทประสบภาวะขาดทุน 1.77 ลานบาท ลดลงจากป 2550 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 21.18
ลานบาทซึ่งคิดเปนอัตรากําไรสุทธิที่รอยละ 5.99 ในป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิทั้งสิ้น 19.12 ลานบาทคิดเปนรอยละ 6.00 เปน
ผลจากรายไดเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการที่ดีขึ้น และราคาวัสดุอุปกรณที่ลดลงตามราคาเหล็กและน้ํามัน ทําให
อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 กําไรสุทธิของบริษัทอยูที่ 15.78 ลานบาทหรือมีอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 4.39 จาก
รายไดรวม โดยอัตรากําไรสุทธิที่ลดลงเกิดจากอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลง อยางไรก็ตามบริษัทเชื่อวาในไตรมาสถัดไปบริษัทจะ
สามารถมีอัตรากําไรสุทธิในระดับเดิมได เนื่องจากโครงการใหมที่เริ่มกอสรางจะเริ่มมีรายไดมากขึ้นในระดับที่คุมกับคาบริหาร
จัดการมากขึ้น (Economy of Scale) ประกอบกับการที่บริษัทจะเริ่มรับรูรายไดของโครงการระยะเวลาสั้นและงานเพิ่มที่มี
อัตรากําไรขั้นตนสูง ทําใหบริษัทจะสามารถมีอัตรากําไรสุทธิใกลเคียงกับในอดีต
กําไรสุทธิตอหุน (Fully Diluted)
ในป 2551 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตอหุนเทากับ 0.07 บาทตอหุน สวนในป 2552 มีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.44 บาทตอหุน
สําหรับชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิ เทากับ 0.26 บาทตอหุน และมีกําไรสุทธิตอหุนปรับลดเทากับ
0.20 บาทตอหุน
สภาพคลอง
ในระหวางป 2550 – 2553 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองระหวาง 0.93 – 1.15 เทา ซึ่งอาจประเมินไดวาบริษัทมีสภาพคลอง
ที่ต่ํากวามาตรฐาน แตหากนับรวมสินทรัพยของบริษัทประเภทเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช ซึ่งภายใตมาตรฐาน
บัญชีจัดเปนสินทรัพยระยะยาว แตเปนเงินประกันสําหรับการกูเงินระยะสั้น ในดานการวิเคราะหสภาพคลอง หากปรับนับรวม
เงินฝากดังกลาวเปนสินทรัพยหมุนเวียน จะทําใหอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทมีคาระหวาง 1.19 – 1.45 เทา ระหวางป
2550 – 2553 ซึ่งอยูในเกณฑดี
ความสามารถในการชําระหนี้
ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนหักภาษี ดอกเบี้ยและคาเสื่อมราคาอยูที่ 1.59 เทา อัตราสวน
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยอยูที่ 10.83 เทา และมีอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนเพียง 0.53 เทา จึงกลาวโดยรวมไดวาใน
ปจจุบันบริษัทมีความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑที่ดี
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย - สินทรัพยหลักของบริษัทประกอบดวยลูกหนี้การคา มูลคางานที่เสร็จยังไมเรียกเก็บ งานระหวางกอสราง วัสดุ
คงเหลือ เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน และที่ดินอาคารและอุปกรณ โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินทรัพยรวม
จํานวน 352.52 ลานบาท
ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ เทากับ 45.25 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 12.84 ของสินทรัพยทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่เกิดจากการรอชําระคางวดงาน บริษัทจะใหเครดิตการคา
ไมเกิน 30-60 วัน ซึ่งบริษัทไดมีนโยบายตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในกรณีที่ลูกหนี้คางชําระดังตอไปนี้
ระยะเวลาคางชําระ
ตั้งแต 6-9 เดือน
มากกวา 9-12 เดือน
เกิน 12 เดือน ขึ้นไป

อัตรา
ไมตํากวา 50%
ไมตํากวา 80%
100%

มูลคางานที่เสร็จและยังไมเรียกเก็บ - บริษัทมีมูลคางานที่เสร็จและสงงานใหกับผูวาจางตรวจรับงานเปนที่เรียบรอยแลว
เพียงแตยังไมไดสงใบเรียกชําระเงินกับผูวาจาง ณ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 150.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.82 ของ
สินทรัพยรวม
งานระหวางทํา - บริษัทมีมูลคางานระหวางทํา ณ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 3.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.86 ของ
สินทรัพยรวม
วัสดุคงเหลือ - วัสดุคงเหลือสวนใหญไดแก วัสดุรอการติดตั้งที่หนางานกอสราง ณ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 21.15 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 6.00 ของสินทรัพยรวม
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน - ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกันจํานวน 64.88 ลาน
บาทคิดเปนรอยละ 18.41 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเปนเงินฝากที่บริษัทใชค้ําประกันเงินกูกับธนาคารแหงหนึ่ง บริษัทคาดวาหาก
บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยบริษัทก็อาจจะสามารถปลดภาระค้ําประกันจํานวนดังกลาวได
ที่ดินอาคารและอุปกรณ - ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 36.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ
10.22 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยสําคัญไดแก ที่ดินและอาคารสํานักงาน รถยนตและรถบรรทุก รวมถึงอุปกรณตรวจวัดใน
งานวิศวกรรมประกอบอาคาร
หนี้สิน - ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินรวม 259.68 ลานบาท เปนหนี้สินหมุนเวียน 256.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ
72.83 ของหนี้สินรวม ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 111.24 ลานบาท
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย จํานวน 80.24 ลานบาท และเงินรับลวงหนา จํานวน 35.19 ลานบาท สวนหนี้สินไมหมุนเวียนมี
จํานวน 2.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.83 ของหนี้สินรวม ประกอบดวยหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินสุทธิ จํานวน
1.41 ลานบาท และเงินกูระยะยาวสุทธิ จํานวน 1.53 ลานบาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเทากับ 115.78 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 44.59 ของหนี้สินรวม ประกอบไปดวยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 111.24 ลานบาท หนี้สิน
ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 2.44 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาว 2.11 ลานบาท
สวนของผูถือหุน - ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสวนผูถือหุนเปนจํานวน 92.84 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนที่
เรียกชําระแลว 60.00 ลานบาท มีกําไรสะสมรวมทั้งสิ้น 32.84 ลานบาท
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มูลคาตามบัญชีตอหุน (Fully Diluted) - สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 1.55 บาทตอหุน
และมีมูลคาตามบัญชีตอหุนปรับลดเทากับ 1.16 บาทตอหุน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
•

ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 30 มิถุนายน 2553 บริษัท และกิจการรวมคา มีภาระจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ํา
ประกัน เปนจํานวนเงิน 101.89 ลานบาท และ 73.32 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันโดยใชเงินฝากสถาบันการเงิน
และกรรมการบริษัทผูมีอํานาจลงนาม

•

บริษัทไดทําสัญญาวาจางบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทจะจายชําระคาตอบแทนตามที่กําหนดในสัญญา

•

บริษัทมีคดีฟองรองลูกหนี้รายหนึ่งที่ผิดนัดชําระคางวดงานในป 2550 จํานวน 14.35 ลานบาท โดยลูกหนี้ราย
ดังกลาวไดทําการฟองแยงบริษัท พรอมเรียกคาชดเชยจํานวน 48.58 ลานบาท โดยกลาวอางวาการจายเงินคางวด
งานที่ผานมาเปนการจายโดยความเชื่อใจ แตฝายบริหารและกฎหมายบริษัทเชื่อวาคําฟองแยงดังกลาวจะมีน้ําหนัก
นอยกวาคําฟองของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีเอกสารตรวจรับงานและสัญญาที่ลงนามครบถวน

•

บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากงานงวดสุดทายที่สงมอบภายหลังระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ซึ่งอาจมีคาปรับ
ลาชาตามอัตราที่ระบุในสัญญา (คาปรับลาชามีอัตราสูงสุดไมเกิน 10.02 ลานบาท)

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
•

•

•
•

•

การลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการกอสราง กลาวคือเมื่อภาครัฐหรือภาคเอกชนมีการลงทุนกอสราง
อาคารมากขึ้น จํานวนงานสําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารก็จะมากขึ้น
ตามไปดวย
สภาพคลองของเงินลงทุน การที่บริษัทกอสรางในภาคเอกชนขาดสภาพคลองของเงินทุนอันเกิดจากการที่ไม
สามารถทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารได จะทําใหการลงทุนกอสรางอาคารใหมลดลง สงผลใหงานสําหรับ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารลดลง
ความสัมพันธกับลูกคาเอกชน และผูรับเหมากอสรางรายใหญ ความสัมพันธกับลูกคาที่ดี จะทําใหบริษัทไดรับงาน
โครงการใหมๆ จากลูกคาอยางตอเนื่อง
ผลจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุน ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย มูลคาตามบัญชีตอหุนของบริษัทจะลดลง
จาก 1.55 บาทตอหุน เหลือเทากับ 1.16 บาทตอหุน และมูลคากําไรสุทธิตอหุนสําหรับชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค.
2553 จะลดลงจาก 0.26 บาทตอหุน เหลือเทากับ 0.20 บาทตอหุน
ผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ไดรวมขอกําหนดใน
การรั บรูแ ละวัด มูลค าตน ทุนผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานภายใต โครงการผลประโยชนที่ กําหนดไว
ผลประโยชนระยะยาวอื่น และผลประโยชนเมื่อเลิกจางในระหวางงวดซึ่งไดมีการใหบริหารและกําหนดใหมีขอสมมติ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่ม
ใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว สวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ไมสงผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญกับการรายงานผลประกอบการของบริษัท

สวนที่ 1 หนา 11

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท และมีทุนเรียกชําระแลว 60,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 60,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท โดยภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวทั้งสิ้น
80,000,000 บาท
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ ประกอบดวยการเสนอขายตอประชาชน พนักงานและกรรมการบริษัท และผู
มีอุปการคุณของบริษัท จํานวน 20,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวหลังเพิ่มทุน โดยมี
วัตถุประสงคที่จะนําเงินไปชําระหนี้และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน)
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