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16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
16.1 ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
บริษัทดาเนินธุรกิจ ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจาหน่ายเครื่องกาเนิดไอน้า (Steam Boiler) ระบบเผาไหม้
(Combustion System) ที่มีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการงานต่างๆ
เกี่ยวกับเครื่องกาเนิดไอน้า ระบบเผาไหม้ และวิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อย่างครบวงจร
บริษัทมีกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและส่งออกไปจาหน่ายหรือให้บริการยังต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท
ได้แก่ บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (GTI), บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จากัด
(GE) และ บริษัท เจตาแบค เวียดนาม จากัด (GTV) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 99.99 ร้อยละ 99.99 และร้อยละ
100.00 ตามลาดับ (ศึกษาเพิ่มเติมลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยในหัวข้อ 2.1-1 โครงสร้างกลุ่มบริษัท) โดยกลุ่ม
ลูกค้าสาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้เครื่องกาเนิดไอน้าเป็นอุปกรณ์สาคัญในการดาเนินธุรกิจ
หากพิจารณาภาพรวมของผลการดาเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดาเนิน
ธุรกิจภายใต้งบการเงินรวม 2 ลักษณะ คือ 1) รายได้ตามสัญญา และ 2) รายได้จากการให้บริการ
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ตามสัญญาเท่ากับ 859.75 ล้านบาท
981.12 ล้านบาท และ 813.30 ล้านบาท ตามลาดับ และรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 151.16 ล้านบาท 152.47 ล้านบาท
และ 148.99 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจะพบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ตามสัญญาเฉลี่ ยร้อยละ 85
ของรายได้จากการดาเนินงาน และมีรายได้จากการให้บริการเฉลี่ยร้อยละ 15 ของรายได้จากการดาเนินงาน บริษัทและบริษัท
ย่อยมีกาไรสุทธิในปี 2555 ถึงปี 2557 เท่ากับ 70.78 ล้านบาท 78.45 ล้านบาท และ 49.73 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็น
อัตรากาไรสุทธิร้อยละ 6.95 ร้อยละ 6.86 และร้อยละ 5.11 ของรายได้รวม ตามลาดับ ทั้งนี้ในปี 2557 จากผลกระทบจาก
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก และปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจ ผู้ประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรมชลอการลงทุน ภาพรวมรายได้จากการดาเนินงานของบริษัทในปี 2557 จึงปรับตัวลดลง ในขณะที่บริษัทยังคงต้อง
แบกรับภาระต้นทุนคงที่ในบางส่วน ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้กาไรสุทธิของปี 2557 ลดลง
สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ตามสัญญาเท่ากับ 341.67 ล้านบาท และรายได้จากการ
ให้บริการเท่ากับ 71.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 83 และร้อยละ 17 ของรายได้จากการดาเนินงานตามลาดับ
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือน ปี 2558 เท่ากับ 24.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 5.68 ของ
รายได้รวม
บริษัทสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2555 – 2557 และ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ได้ดังนี้
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การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดาเนินธุรกิจใน 2 ลักษณะคือ รายได้ตามสัญญา และรายได้จากการให้บริการ
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดนโยบายในการรับรู้รายได้ต ามลักษณะรายได้ดังที่กล่าว โดยรายได้ตามสัญญาหรือรายได้
จากการรั บ จ้ า งผลิ ต เครื่ อ งก าเนิ ด ไอน้ าและระบบเผาไหม้ จ ะถู ก บั น ทึ ก รั บ รู้ ร ายได้ ต ามวิ ธี อั ต ราส่ ว นของงานที่ ท าเสร็ จ
(Percentage of Completion) ซึ่งคานวณตามอัตราส่วนต้นทุนของงานที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนประมาณการทั้งหมดที่ประมาณ
ว่าจะใช้ในงานรับจ้างผลิตตามสัญญาแต่ละโครงการ อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญา
ก่อสร้าง สาหรับรายได้จากการให้บริการจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว หรือรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญา
การให้บริการ
ตารางสรุปโครงสร้างรายได้จากการดาเนินงานและรายได้รวม
งบตรวจสอบ

งบสอบทาน
ปี 2557
ปี 2558
งบการเงินรวม
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
(ม.ค.-มิ.ย.)
(ม.ค.-มิ.ย.)
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
859.75 85.05 981.12 86.55 813.30 84.52 382.64 84.19 341.67 82.75
รายได้ตามสัญญา
151.16 14.95 152.47 13.45 148.99 15.48 71.83 15.81 71.23 17.25
รายได้จากการให้บริการ
รายได้ จากการดาเนินงาน-สุทธิ 1,010.91 100.00 1,133.59 100.00 962.29 100.00 454.47 100.00 412.90 100.00
7.98
10.50
11.42
2.17
20.69
รายได้อื่น
1,144.09
973.71
456.64
433.59
รายได้ รวม-สุทธิ 1,018.89

บริษัทมีรายได้จากการดาเนินงานสุทธิ ในงวดบัญชีปี 2555 เท่ากับ 1,010.91 ล้านบาท งวดบัญชีปี 2556 เท่ากับ
1,133.59 ล้านบาท งวดบัญชีปี 2557 เท่ากับ 962.29 ล้านบาท และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ
412.90 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถอธิบายรายละเอียดของรายได้แยกตามลักษณะการรับรู้รายได้ ดังนี้
รายได้ตามสัญญา
รายได้ตามสัญญาหรือรายได้จากการรับจ้างผลิต เครื่องกาเนิดไอน้าและระบบเผาไหม้ ภายใต้การดาเนินงานของ
บริษัทและ GTI โดยเกิดจากการผลิตและจาหน่ายเครื่องกาเนิดไอน้า และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของเครื่องกาเนิดไอน้า อาทิ
Pressure Vessel, Economizer, Superheater เป็นต้น รวมถึงรายได้จากการรับเหมาโครงการที่ดาเนินการโดยวิศกรและ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะทาง โดยรายได้ตามสัญญาในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 6 เดือน ปี 2558
เท่ากับ 859.75 ล้านบาท 981.12 ล้านบาท 813.30 ล้านบาท และ 341.67 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนรายได้เฉลี่ย
ร้อยละ 85 ของรายได้จากการดาเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางสรุปโครงสร้างรายได้ตามสัญญา-แยกตามลักษณะโครงการ
งบตรวจสอบ

งบสอบทาน

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ล้ านบาท โครงการ ล้ านบาท โครงการ ล้ านบาท โครงการ ล้ านบาท โครงการ
n.a.
n.a. 454.65
143 290.40
106 195.13
92
รายได้จากโครงการต่อเนื่อง
n.a.
n.a. 526.47
127 522.90
115 146.54
61
รายได้จากโครงการใหม่
297 981.12
270 813.30
221 341.67
153
รวมรายได้ ตามสัญญา 859.75
งบการเงินรวม
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หากพิจารณารายได้ตามสัญญาแยกตามลักษณะโครงการจะพบว่าในปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมี
จานวนงานโครงการตามสัญญาทั้งสิ้น 297 โครงการ 270 โครงการ และ 221 โครงการ ตามลาดับ รายได้ตามสัญญาที่เพิ่มขึ้น
ในปี 2556 จานวน 121.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.12 ของรายได้ปีก่อน
หน้า เป็นผลมาจากโครงการต่อเนื่องบางโครงการที่รับรู้รายได้ในปี 2556 ที่เป็น
โครงการขนาดใหญ่เข้าสู่ช่วงกลางของงานผลิต ซึ่งโดยปกติในการผลิตหรือในงาน
ก่อสร้างจะมีการรับรู้ต้นทุนสูงในช่วงกลางของงาน มากกว่าช่วงต้นของงานคือช่วง
การเตรียมการผลิตหรือเตรียมงานก่อสร้าง และช่วงปลายของงานคือช่วงติดตั้งงาน
ผลิตหรือเก็บรายละเอียดงานก่อสร้าง (ตามรูปภาพประกอบ) อาทิ โครงการเครื่อง
กาเนิดไอน้าอุตสาหกรรมของลูกค้าราย ไทยชินเรียว อิชิตัน ขอนแก่นเบเวอร์เรจ ช.การช่าง สิงห์เบเวอร์เรจ เนสเล่เวียดนาม
เป็นต้น และโครงการเครื่องกาเนิดไอน้าเชื้อเพลิงชีวมวลของลูกค้าราย ไทยร่วมใจโคราช ควอลิตี้คอนสครัคชั่นโปรดักส์ เจ้าคุณ
เกษตรพืชผล เป็นต้น สาหรับรายได้ตามสัญญาที่ลดลงในปี 2557 จานวน 167.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.10 ของ
รายได้ปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากโครงการใหญ่ทยอยจบลงไปตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้โครงการต่อเนื่องที่รับรู้รายได้ข้ามงวดมาในปี
2557 ก็รับรู้รายได้ลดลงเนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายของงานผลิต อาทิ โครงการเครื่องกาเนิดไอน้าอุตสาหกรรมของลูกค้าราย กร
ไทย สิงห์เบเวอร์เรจ ช.การช่าง เป็นต้น และโครงการเครื่องกาเนิดไอน้าเชื้อเพลิงชีวมวลของลูกค้าราย ไทยร่วมใจโคราช สหการ
วิศวกร ควอลิตี้ไพน์แอปเปิ้ลโปรดักส์ เจ้าคุณเกษตรพืชผล เป็นต้น กอปรกับการลดลงของจานวนโครงการใหม่ในปี 2557 ซึ่งมี
จานวน 115 โครงการ
สาหรับงวด 6 เดือนของปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีจานวนงานโครงการตามสัญญาทั้งสิ้น 153 โครงการ
ประกอบด้วยงานโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าจานวน 92 โครงการ และเป็นงานใหม่ในปี 2558 จานวน 61 โครงการ ทั้งนี้
จานวนโครงการใหม่ในแต่ละปีลดลงต่อเนื่องจนถึงปี 2558 เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก และปัญหา
ทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจ ผู้ประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งของนักธุรกิจชาวไทยและชาว
ต่างประเทศต่างได้ชลอการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัท ย่อยมีจานวนงานที่ยังไม่ส่งมอบจานวน 96
โครงการ คิดเป็นมูลค่างานส่วนที่เหลือตามสัญญา (Backlog) อีกประมาณ 426.77 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ของ
มูลค่างานคงเหลือจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2558-2559 ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่างานคงเหลือจะรับรู้
รายได้ ในปี 2560 (ศึกษารายละเอียดงานที่ยังไม่ส่งมอบที่มีมูลค่างานคงเหลือเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า งานคงเหลือ
ทั้งหมดได้ในหัวข้อ 2.2-2 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ)
ทั้งนี้ หากแบ่งรายได้ตามสัญญาตามประเภทลูกค้า พบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ตามสัญญาจากลูกค้า
ภายในประเทศ ในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 6 เดือน ปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 85-90 ของ
รายได้ตามสัญญา และจากลูกค้าต่างประเทศสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10-15 ของรายได้ตามสัญญา
ตารางสรุปโครงสร้างรายได้ตามสัญญา-แยกตามสายงาน
งบตรวจสอบ
งบสอบทาน
งบการเงินรวม
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
ฝ่ายผลิต
141.55 16.46 33.08 3.37 86.35 10.62 113.46 33.21
ฝ่ายเครื่องก้าเนิดไอน้้าอุตสาหกรรม 239.71 27.88 259.75 26.47 217.11 26.69
43.00 12.59
ฝ่ายเครื่องก้าเนิดไอน้้าเชื้อเพลิงแข็ง 223.32 25.97 410.07 41.80 253.56 31.18 108.62 31.79
ฝ่ายการบริการและอะไหล่
68.47 7.96 21.31 2.17 33.43 4.11
38.30 11.21
บริษัทย่อย : GTI
186.71 21.72 256.63 26.16 222.49 27.36
37.97 11.11
บริษทั ย่อย : GTV
--- 0.28 0.03 0.37 0.05
0.32 0.09
รวมรายได้ ตามสัญญา 859.75 100.00 981.12 100.00 813.30 100.00 341.67 100.00
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หากพิจารณารายได้ตามสัญญาแยกตามสายงานในปี 2555 ถึงปี 2557 สายงานที่มีการรับรู้รายได้ตามสัญญาสูงสุด
3 ลาดับแรกในแต่ละปี คือ ฝ่ายเครื่องกาเนิดไอน้าอุตสาหกรรม ฝ่ายเครื่องกาเนิดไอน้าเชื้อเพลิงแข็ง และ บริษัทย่อย GTI จะ
พบว่าไม่มีฝ่ายงานใดที่มีอันดับการรับรู้รายได้ ตามสัญญาสูงเป็นอันดับแรกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทและ
บริษัทย่อยมีลูกค้าหลากหลายทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จึงมีการเลือกใช้ประเภทของเครื่องกาเนิดไอน้าประเภทต่างๆ ที่เหมาะสม
กับแต่ละอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปในแต่ละปี ทั้งนีห้ ากพิจารณาจากงบการเงินรวมงวด 6 เดือนของปี 2558 สายงานที่มีการรับรู้
รายได้ตามสัญญาสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ ฝ่ายผลิต มีสัดส่วนรับรู้รายได้ร้อยละ 33.21 ของยอดรวมรายได้ตามสัญญา ซึ่งเป็น
การรับจ้างผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าแบบ OEM ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจต่างประเทศ และผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังรับ
แรงดัน ท่อรับแรงดัน เป็นต้น ลาดับถัดมา คือ ฝ่ายเครื่องกาเนิดไอน้าเชื้อเพลิงแข็ง และ ฝ่ายเครื่องกาเนิดไอน้าอุตสาหกรรม มี
สัดส่วนรับรู้รายได้ร้อยละ 31.79 และร้อยละ 12.59 ของยอดรวมรายได้ตามสัญญา ตามลาดับ
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ รายได้จากการบริการหลังการขายและ การซ่อมแซม บารุงรักษาผลิตภัณฑ์ รับจ้าง
ตรวจสอบประเมินเครื่องกาเนิดไอน้า เป็นต้น โดยรายได้จากการให้บริการในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 6 เดือนของ
ปี 2558 เท่ากับ 151.16 ล้านบาท 152.47 ล้านบาท 148.99 ล้านบาท และ 71.23 ล้านบาทตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนรายได้
เฉลี่ยร้อยละ 15 ของรายได้จากการดาเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
รายได้อื่น
ในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 6 เดือนของปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเท่ากับ 7.98 ล้านบาท
10.50 ล้านบาท 11.42 ล้านบาท และ 20.69 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งรายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่โรงงานพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง 1 แปลง และพื้นที่เปล่า 1 แปลง ที่จังหวัดระยอง กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ
ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนของปี 2558 บริษัทมีการกลับรายการค่าปรับจากงานล่าช้า จานวน 13.44 ล้านบาท เนื่องจากผู้สอบบัญชี
ได้ตั้งประมาณการหนี้สินค่าปรับงานล่าช้าเนื่องจากอ้างอิงตามสัญญาจ้างผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าจากลูกค้าต่างประเทศราย
หนึ่ง บริษัทมีความคืบหน้าในการดาเนินงานผลิตติดตั้งเครื่องกาเนิดไอน้า ลูกค้ารายดังกล่าวจึงได้ส่งหนังสือแจ้ง ยืนยันมายัง
บริษัทว่าจะไม่คิดค่าปรับงานล่าช้าโครงการดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจึงกลับรายการค่าปรับทั้งจานวนโดยบันทึกเป็นรายได้อื่น
ต้นทุนและกาไรขั้นต้น
ต้นทุน
ในงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 6 เดือน ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนรวมเท่ากับ 772.88 ล้านบาท
918.42 ล้านบาท 771.97 ล้านบาท และ 347.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.45 ร้อยละ 81.02 ร้อยละ 80.22 และ ร้อย
ละ 84.15 ของรายได้จากการดาเนินงาน ตามลาดับ ประกอบด้วยต้นทุน งานตามสัญญา และต้นทุนการให้บริการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับประเภทของรายได้ โดยการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในปี 2555 ถึงปี 2557 เป็นไปในแนวทางเดียวกับรายได้ ที่
เพิ่มขึ้นในปี 2556 และลดลงในปี 2557 ทั้งนี้ สามารถอธิบายรายละเอียดของต้นทุนตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้
งบตรวจสอบ
งบการเงินรวม
ปี 2555
ปี 2556
ต้นทุนจากการดาเนินงาน
อัตรา
อัตรา
และอัตราต้นทุนต่อรายได้
ต้นทุน
ต้นทุน
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ต้นทุนงานตามสัญญา
689.27
80.17
796.10
81.14
ต้นทุนการให้บริการ
83.61
55.31
122.32
80.23
รวมต้นทุนขายและบริการ
772.88
918.42
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งบสอบทาน
ปี 2557
ปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)
อัตรา
อัตรา
ต้นทุน
ต้นทุน
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
662.49 81.46
298.64
87.41
109.48 73.48
48.81
68.52
771.97
347.45

บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

ต้นทุนงานตามสัญญาส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สาหรับนามาใช้ในการผลิตเครื่อง
กาเนิดไอน้าชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานโครงการของบริษัท โดยวัตถุดิบหลักที่มีมูลค่าการสั่งซื้อมากที่สุด
เฉลี่ยในแต่ละปี คือ แผ่นเหล็ก ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้าง ต้นทุนงานตามสัญญาส่วนอื่น คือ ค่าแรงในการผลิต ค่าจ้าง
ผู้รับเหมาช่วงสาหรับงานหล่อขึ้นรูปอุปกรณ์บางส่วน และผู้รับเหมาช่วงสาหรับงานติดตั้ง โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
เป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับเหมาช่วงทุกโครงการ และค่าใช้จ่ายในการผลิต (Overhead) สัดส่วนต้นทุนงานตามสัญญาปี 2555
ถึงปี 2557 เท่ากับร้อยละ 80.17 ร้อยละ 81.14 และ ร้อยละ 81.46 ของรายได้ตามสัญญา ตามลาดับ โดยสัดส่วนต้นทุนงาน
ตามสัญญางวด 6 เดือนของปี 2557 เท่ากับ ร้อยละ 83.48 ของรายได้ตามสัญญา ในขณะที่งวด 6 เดือนของปี 2558 เท่ากับ
ร้อยละ 87.41 ของรายได้ตามสัญญา สาเหตุที่ทาให้สัดส่วนต้นทุนงานตามสัญญาต่อรายได้ในงวด 6 เดือนปี 2558 เพิ่มสูงขึ้น
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการที่ผู้ประกอบการต่างชลอการลงทุนทาให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทจึงต้องปรับ
ลดราคาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน และการเพิ่มขึ้นของต้นทุน อาทิ ค่าแรงพนักงาน ค่าล่วงเวลาของ
ฝ่ายผลิต และค่าซ่อมบารุงในช่วงรับประกันผลงาน เป็นต้น
สาหรับต้นทุนการให้บริการเกิดจากการดูแล ซ่อมแซมเครื่องกาเนิดไอน้า รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นของเครื่อง
กาเนิดไอน้าหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยหากพิจารณาตามงบการเงินพบว่า สัดส่วนต้นทุนการให้บริการปี 2555 ถึงปี 2557
และงวด 6 เดือนของปี 2558 เท่ากับร้อยละ 55.31 ร้อยละ 80.23 ร้อยละ 73.48 และร้อยละ 68.52 ของรายได้การให้บริการ
ตามลาดับ สาเหตุที่สัดส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้ ลดลงทุกปีตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เนื่องจากการลดลงของต้นทุน
อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าขนส่ง และต้นทุนวัตถุดิบ เป็นต้น
ทั้งนี้ จากโครงสร้างต้นทุนที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลให้บริษัทมีอัตรากาไรขั้นต้นในปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 6
เดือนของปี 2558 เท่ากับ 238.03 ล้านบาท 215.17 ล้านบาท 190.32 ล้านบาท และ 65.45 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 23.55 ร้อยละ 18.98 ร้อยละ 19.78 และร้อยละ 15.85 ของรายได้จากการดาเนินงาน ตามลาดับ จาก
อัตราส่วนข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่าบริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนกาไรขั้นต้นได้ในระดับที่ดีตลอดมา
ค่าใช้จ่าย
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย สาหรับงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 6 เดือนของปี 2558
เท่ากับ 91.96 ล้านบาท 69.52 ล้านบาท 69.76 ล้านบาท และ 28.58 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.10 ร้อยละ
6.13 ร้อยละ 7.25 และร้อยละ 6.92 ของรายได้จากการดาเนินงาน ตามลาดับ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่คือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ผลตอบแทนพนักงานขาย (Commission และ Incentive) โบนัส และสวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จ่าย
ในการขายรายการอื่น อาทิ ค่าลิขสิทธิ์ที่บริษัทต้องจ่ายให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อนาแบบทางวิศวกรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์มาใช้
ในการผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าให้แก่ลูกค้า ค่านายหน้าบุคคลภายนอก ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพานะและค่าเดินทาง
ของทีมงานฝ่ายขาย เป็นต้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาหรับงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 6 เดือนของปี 2558
เท่ากับ 51.78 ล้านบาท 53.40 ล้านบาท 67.23 ล้านบาท และ 26.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.12 ร้อยละ 4.71 ร้อย
ละ 6.99 และร้อยละ 6.53 ของรายได้จากการดาเนินงาน ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เกิดจากรายการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ลาดับถัดมาเกิดจากรายการค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน โดยเฉพาะในส่วนของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าตัดจาหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภค บริษัทสามารถรักษาระดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันในปี 2555-2556 แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเตรียมนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการต้นทุนทางการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 6 เดือนของปี 2558
เท่ากับ 3.92 ล้านบาท 3.98 ล้านบาท 2.84 ล้านบาท และ 1.66 ล้านบาท ตามลาดับ ต้นทุนทางการเงินทั้งหมดเป็นดอกเบี้ย
จ่ายที่เกิดจากการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่เป็นวงเงินหมุนเวียนเพื่อการพาณิชย์ เช่น ค่าธรรมเนียม L/C
ดอกเบี้ยจากภาระหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท ดอกเบี้ยเงินผ่อนเจ้าหนี้เช่าซื้อ และดอกเบี้ยจากภาระหนี้ตามเงิน กู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 6 เดือนของปี
2558 เท่ากับ 27.57 ล้านบาท 20.32 ล้านบาท 12.18 ล้านบาท และ 4.31 ล้านบาท ตามลาดับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี
2556 ลดลงจากปีก่อนหน้าในขณะที่มีกาไรก่อนภาษีใกล้เคียงกัน เนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ
20 ของกาไรก่อนภาษี สาหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2557 ลดลงแปรผันตามการลดลงของกาไรก่อนภาษีอันเนื่องมาจาก
การลดลงของรายได้ การลดลงของอัตรากาไรขั้นต้น และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ สาหรับงวดบัญชีปี 2555 ถึงปี 2557 และงวด 6 เดือนของปี 2558 เท่ากับ 70.78
ล้านบาท 78.45 ล้านบาท 49.73 ล้านบาท และ 24.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 6.95 ร้อยละ 6.86 ร้อยละ
5.11 และร้อยละ 5.68 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยสาเหตุที่ทาให้อัตรากาไรสุทธิในปี 2557 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบ
กับ 2 ปีก่อนหน้า เนื่องมาจากอัตรากาไรขั้นต้นที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น แต่สาหรับอัตรากาไรสุทธิในงวด
6 เดือนของปี 2558 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดปี 2557 เนื่องจากมีรายได้อื่นจากการกลับรายการค่าปรับ งานล่าช้าจานวน
13.44 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตั้งประมาณการหนี้สินค่าปรับงานล่าช้าของโครงการลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่งไว้ ทั้งนี้หาก
พิจารณาโดยไม่รวมรายได้อื่นดังกล่าวซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นพิเศษเพียงในงวดปี 2558 จะพบว่าอัตรากาไรสุทธิงวด 6 เดือนของปี
2558 จะลดลงเหลือร้อยละ 2.66 ของรายได้รวม เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการดาเนินงาน อันเป็นผลกระทบจาก
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก และปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมมีการ
ชลอการลงทุน กอปรกับบริษัทมีการปรับลดราคาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สูงขึ้น
16.2 ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 603.70 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 เท่ากับ 651.24 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 678.87 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ
657.56 ล้านบาท โดยรายการสินทรัพย์ที่สาคัญ ที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่า
สินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 352.83 ล้านบาท 312.47 ล้านบาท 428.56 ล้านบาท และ 416.50 ล้านบาท ตามลาดับ มี
รายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญดังต่อไปนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 41.53 ล้านบาท 58.62 ล้านบาท 95.40 ล้านบาท และ 163.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 6.88 ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 14.05 และร้อยละ 24.81 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยรายการดังกล่าว ประกอบด้วย
เงินสด เงินสดย่อย และเงินฝากธนาคารทั้งในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากประจาระยะสั้น
ทั้งนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการเงินฝากกระแส
รายวันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 93.69 สาเหตุหลักมาจากในปี 2557 บริษัทได้มีการปรับวงเงินสินเชือ่ และไถ่ถอนการจานาเงินฝาก
บางส่วน เป็นผลให้บริษัทได้รบั เงินฝากธนาคารที่ติดภาระจานาเพื่อค้าประกันหนังสือค้าประกัน (Bank Guarantee)
คืนกลับมา
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 125.13 ล้านบาท 112.64 ล้านบาท 126.80 ล้านบาท และ 95.82 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 20.73 ร้อยละ 17.30 ร้อยละ 18.68 และร้อยละ 14.57 ตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558
ลูกหนี้การค้า
117.22
99.75
124.36
81.82
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
11.83
7.33
13.44
7.79
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ
105.39
92.42
110.92
74.03
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
19.74
20.20
15.88
21.79
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
125.13
112.64
126.80
95.82
ซึ่งรายการลูกหนี้การค้าสุทธิคิดเป็นร้อยละ 84.22 ร้อยละ 82.05 ร้อยละ 87.48 และร้อยละ 77.26 ของลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในช่วงปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ 6 เดือน
แรกของปี 2558 เท่ากับ 29 วัน 17 วัน 25 วัน และ 25 วัน ตามลาดับ สาหรับรายการลูกหนี้อื่น ได้แก่ ค่าใช่จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ลูกหนี้กรมสรรพากร ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนีก้ ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เกิดจาก
การชาระเงินล่าช้าของลูกหนี้จานวน 2 รายซึ่งมีมูลค่ารวมกันประมาณ 53.86 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดชาระ เท่ากับ 77.28 ล้านบาท หรือ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 69.68 ของลูกหนี้การค้าสุทธิทั้งหมด โดยลูกหนีด้ ังกล่าวเป็นลูกหนี้การค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทจานวน
ทั้งหมด 9 ราย โดยมี 2 รายที่เกินกาหนดอยู่ระหว่าง 6 ถึง 12 เดือน ซึ่งทั้งสองรายมี ยอดหนี้ค้างชาระเกินกาหนดรวมกัน
ประมาณ 13.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.00 ของรายการลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดชาระ
ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาให้เครดิตเทอมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกัน สาหรับลูกค้าที่มี
การติดต่อค้าขายมานานและไม่มีประวัตกิ ารชาระหนี้ล่าช้า บริษทั และบริษัทย่อยมีนโยบายให้เครดิตเทอมประมาณ 3060 วัน ยกเว้นเป็นกรณีโครงการพิเศษทีม่ ีมูลค่าสูง บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดนโยบายการพิจารณาการตัง้ ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญร้อยละ 100 จากยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่มอี ายุหนี้คงค้างเกินกาหนดนานกว่า 1 ปี โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้แยกตามอายุหนี้คงค้างดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558
ลูกหนี้การค้าทั่วไป
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
ลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
รวมลูกหนี้การค้าทั้งสิ้น
ลูกหนี้การค้า ก่อนค่าเผื่อฯ
ลูกหนี้อื่นๆ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

33.61
4.43
2.91
12.56
53.51
(11.83)
41.68

43.08
3.77
2.33
8.93
58.11
(7.33)
50.78

57.08
2.10
5.35
12.75
77.28
(13.44)
63.84

21.80
4.94
1.910
11.630
40.28
(7.79)
32.49

0.068
0.01
0.07
41.75
53.58
19.75
61.50

50.78
58.11
20.21
70.99

63.84
77.28
15.88
79.72

32.49
40.28
21.79
54.28

- มูลค่างานบริการเสร็จที่ยงั ไม่เรียกเก็บ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการมูลค่างานเสร็จที่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บเท่ากับ 93.07 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นผลมาจากงานที่รับรูร้ ายได้ตามส่วนงานที่ทาเสร็จ (Percentage of Completion) แล้ว แต่ยงั ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้
เพื่อเรียกเก็บเงินจานวนทัง้ สิ้น 61 โครงการ ทั้งนี้ มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บจะแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้รับตามวิธีอัตราส่วนของงานทีท่ าเสร็จ
ซึ่งคานวณตามอัตราส่วนต้นทุนของงานให้บริการที่เกิดขึ้นกับต้นทุนทั้งหมดที่
ประมาณว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญา
- สินค้าคงเหลือ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2558 เท่ากับ 86.44 ล้านบาท 61.88 ล้านบาท 63.83 ล้านบาท และ 59.37 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 14.32 ร้อยละ 9.50 ร้อยละ 9.40 และ ร้อยละ 9.03 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยรายการสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง งานระหว่างทา และสินค้าระหว่างทาง โดยรายการสินค้าคงเหลือกว่าร้อยละ 90 ของ
รายการสินค้าคงเหลือทั้งหมด เป็นวัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งได้แก่วัตถุดิบที่บริษัทสั่ งซื้อมาเพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตสินค้า อาทิ เหล็กสาหรับทาโครงของเครื่องกาเนิดไอน้า ท่อไฟ ท่อน้า เป็นต้น รวมถึงอะไหล่ที่ใช้สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาตามสัญญางานบริการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อย
บันทึกรายการค่าเผื่อการปรับลดค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเท่ากับ 6.33 ล้านบาท และ 6.33 ล้านบาท ซึ่งการตั้งค่าเผื่อปรับลดมูลค่า
สินค้า อาทิ สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าเสียหาย สินค้าล้าสมัย และสินค้าค้างนาน บริษัทตั้งค่าเผื่อตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็น
การประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายจาเป็นในการขาย
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การแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยจะแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะต่ากว่า โดยบริษัทใช้หลักการบัญชีเข้าก่อน-ออกก่อน สาหรับวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง แต่สาหรับงานระหว่างทาและ
สินค้าระหว่างทางจะแสดงราคาวัตถุดิบในราคาทุนตามวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
รายการสินค้าคงเหลือ
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556
วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง
74.10
63.88
งานระหว่างทา
8.70
1.13
สินค้าระหว่างทาง
7.98
3.21
รวม
90.78
68.22
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
4.33
6.33
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
86.44
61.88

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558
64.62
61.36
1.68
1.67
3.86
2.68
70.16
65.71
6.33
6.33
63.83
59.37

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่า
สินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 250.87 ล้านบาท 338.77 ล้านบาท 250.31 ล้านบาท และ 241.06 ล้านบาท ตามลาดับ มี
รายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญดังต่อไปนี้
- เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกันกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝาก
ธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน เป็นจานวน 64.62 ล้านบาท 116.58 ล้านบาท 19.67 ล้านบาท และ 15.45 ล้านบาท ตามลาดับ
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.70 ร้อยละ 17.90 ร้อยละ 2.90 และร้อยละ 2.35 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ซึ่งยอดเงินฝากประจาที่
ติดภาระค้าประกันใช้สาหรับเป็นหนังสือค้าประกันตามสัญญางานและค้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกันลดลงจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 96.91 ล้านบาท
เป็นผลมาจากการปรับวงเงินสินเชื่อในปี 2557 และสามารถไถ่ถอนการจานาเงินฝากประจาบางส่วนได้ ทาให้เงินฝากธนาคาร
ที่ติดภาระค้าประกันกับสถาบันการเงินลดลง
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษทั ย่อยมีรายการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิเท่ากับ 164.45 ล้านบาท 194.99 ล้านบาท 193.02 ล้านบาท และ 187.71 ล้านบาท ตามลาดับ
หรือคิดเป็นร้อยละ 27.24 ร้อยละ 29.94 ร้อยละ 28.43 และร้อยละ 28.55 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
รายการดังกล่าวในปี 2556 เกิดจากการลงทุนซื้อเครื่องจักร เครือ่ งมือและอุปกรณ์ จานวณ 19.11 ล้านบาท สาหรับใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจ และมีงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจานวน 29.77 ล้านบาท และในปี 2557 บริษทั และบริษัทย่อยมีการลงทุน
ซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมอีก 7.66 ล้านบาท และมีมูลค่างานระหว่างก่อสร้างเพิม่ ขึ้น 8.88 ล้านบาท แต่สาเหตุที่ทาให้มูลค่าสุทธิ
ของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง เป็นผลจากการตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามนโยบายบัญชีที่กาหนด ทั้งนี้ บริษัท
และบริษัทย่อยได้นาที่ดินและอาคารบางส่วน
เข้าจานองเป็นหลักประกันสาหรับการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
หนี้สิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษทั ย่อยมีหนี้สินรวม
เท่ากับ 309.19 ล้านบาท 278.28 ล้านบาท 266.20 ล้านบาท และ 277.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.22 ร้อยละ 42.73
ร้อยละ 39.21 และร้อยละ 42.20 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ทั้งนี้ รายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ มีดงั นี้
หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สิน
หมุนเวียน เท่ากับ 266.90 ล้านบาท 241.19 ล้านบาท 237.22 ล้านบาท และ 253.15 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละรายการที่สาคัญดังต่อไปนี้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี
2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 35.05 ล้านบาท 28.44 ล้านบาท 27.30 ล้านบาท และ 24.67
ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.81 ร้อยละ 4.37 ร้อยละ 4.02 และร้อยละ 3.75 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่
ธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อนามาผลิตสินค้า
- เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 123.44 ล้านบาท 155.54 ล้านบาท 148.31 ล้านบาท และ 157.80 ล้านบาท ตามลาดับ หรือ
คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.45 ร้อยละ 23.88 ร้อยละ 21.85 และ ร้อยละ 24.00 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยแบ่งเป็นเจ้าหนี้
การค้าเท่ากับ 82.78 ล้านบาท 108.94 ล้านบาท 89.79 ล้านบาท และ 89.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.71 ร้อยละ
16.73 ร้อยละ 13.23 และร้อยละ 13.60 ของสินทรัพย์รวม และเป็นเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 36.46 ล้านบาท 38.59 ล้านบาท 41.67
ล้านบาท และ 41.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.04 ร้อยละ 5.93 ร้อยละ 6.14 และร้อยละ 6.37 ของสินทรัพย์รวม
รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก และเจ้าหนี้อื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ ายค้างจ่ายต่างๆ
และประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายการเจ้าหนี้การค้าในปี 2556 จานวน 26.16 ล้านบาท เกิด
จากยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและการจ้างงานซึ่งเติบโตสอดคล้องกับรายได้ของบริษัทในปีนั้น ทั้งนี้ เจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ของ
บริษัทและบริษัทย่อย คือ เจ้าหนี้การค้าค่า เหล็ก และท่อ เป็นต้น โดยหากพิจารณาระยะเวลาการชาระหนี้เฉลี่ยจะพบว่า
บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาการชาระหนี้เฉลี่ยในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 6 เดือนของปี 2558 เท่ากับ 40 วัน 37
วัน 46 วัน และ 46 วัน ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเจรจากับเจ้าหนี้การค้าเพื่อให้ได้เทอมเครดิตที่ดีขึ้น
- ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557
และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 22.23 ล้านบาท เท่ากับ 23.96 ล้านบาท และเท่ากับ 10.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 3.41 ร้อยละ 3.53 และร้อยละ 1.60 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่
สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาสัญญา
ผู้สอบบัญชีจงึ ตั้งประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้าไว้โดยอ้างอิงตาม
สาระสาคัญของสัญญางาน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีความคืบหน้าในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าได้ทา
หนังสือแจ้งไม่เรียกร้องค่าปรับจากงานดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงทาการกลับรายการดังกล่าวเป็นรายได้อื่นจานวน
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13.44 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงวด 6 เดือน ปี 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีรายการประมาณการ
หนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้าลดลง 13.44 ล้านบาท
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่
หมุนเวียน เท่ากับ 42.27 ล้านบาท 37.09 ล้านบาท 28.98 ล้านบาท และ 24.36 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่
ละรายการที่สาคัญดังต่อไปนี้
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงินสุทธิจากยอดที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี เท่ากับ 12.41 ล้านบาท 9.24 ล้านบาท 8.04 ล้านบาท และ 5.53
ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 2.06 ร้อยละ 1.42 ร้อยละ 1.18 และร้อยละ 0.84 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ ซึง่ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ได้แก่ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ใช้สาหรับการดาเนินธุรกรรมภายในบริษัทและบริษัท
ย่อย มีระยะเวลาการผ่อนชาระ 48-60 งวด งวดละเท่าๆ กัน และจะทยอยหมดภาระภายในปี 2560
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยมื ระยะยาวสุทธิจากยอดที่ถงึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555
ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 19.20 ล้านบาท 15.46 ล้านบาท 11.43 ล้านบาท และ 9.29
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 3.18 ร้อยละ 2.37 ร้อยละ 1.68 และร้อยละ 1.41
ตามลาดับ ซึ่งยอดเงินกูย้ ืมระยะยาวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนื่องจากการผ่อนชาระคืนเงินต้นตาม
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 294.51 ล้านบาท 372.97 ล้านบาท 412.67 ล้านบาท และ 380.05 ล้านบาท ตามลาดับ
หรือคิดเป็นร้อยละ 48.78 ร้อยละ 57.27 ร้อยละ 60.79 และร้อยละ 57.80 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ทั้งนี้ รายการส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ มีดังนี้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วเท่ากับ 115.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 17.49 ของสินทรัพย์รวม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 65.00 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 115.00 ล้านบาท เป็น 180.00
ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 60.00 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 180.00 ล้านบาท เป็น 240.00 ล้านบาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
(IPO)
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กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
เท่ากับ 159.12 ล้านบาท 237.58 ล้านบาท 275.07 ล้านบาท และ 237.20 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทัพย์
รวมเท่ากับร้อยละ 26.36 ร้อยละ 36.48 ร้อยละ 40.52 และร้อยละ 36.07 ตามลาดับ บริษัทมีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่บริษัทมีกาไรสุทธิมาโดยตลอดทุกปี ทั้งนี้สาเหตุที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมี กาไร
สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลงเนื่องจากบริษัทมีการจัดสรรสารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 5.00 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น กอปรกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2558 ในอัตราประมาณ 15.21 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
จานวน 11.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 175.00 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งจะส่งผลให้กาไรสะสมส่วนที่ยังไม่จัดสรร ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2558
ลดลง
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2558 เท่ากับ 1.05 เท่า 0.75 เท่า 0.65 เท่า และ 0.73 เท่า ตามลาดับ โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31
ธันวาคม 2557 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาก 2
ปัจจัยหลัก ได้แก่ การลดลงในส่วนของหนี้สินรวมและการเพิ่มขึ้นในส่วนของกาไรสะสมในแต่ละปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 0.73 เท่า เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ
รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2557 ซึ่งบริษัทดาเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
สภาพคล่อง
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 เท่ากับ 352.83 ล้านบาท 312.46 ล้านบาท 428.57 ล้านบาท และ 416.50 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 58.45 ร้อยละ 47.98 ร้อยละ 63.13 และร้อยละ 63.34 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ซึ่งสาเหตุในการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2557 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายการลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นที่เพิ่มสูงขึ้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 เท่ากับ 266.90 ล้านบาท 241.19 ล้านบาท 237.22 ล้านบาท และ 253.15 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 44.21 ร้อยละ 37.04 ร้อยละ 34.94 และร้อยละ 38.50 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน
ในงวด 6 เดือนของปี 2558 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วน
สภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 1.32 เท่า 1.30 เท่า 1.81
เท่า และ 1.65 เท่า ตามลาดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.62 เท่า 0.71 เท่า 0.94 เท่า และ 1.04 เท่า
ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัท และบริษัทย่อยมีแนวโน้มอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้ น
เนื่องจากการบริหารหนี้สินหมุนเวียนให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากพิจารณาวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่าเป็นค่าบวก
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เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้เร็วกว่าการชาระเจ้าหนี้การค้า เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงื่อนได้เครดิตเทอมจากเจ้าหนี้การค้านานกว่าเครดิตเทอมที่บริษัทและบริษัทย่อยให้แก่ลูกค้า และ
ธุรกิจไม่มีการเก็บสต็อกสินค้าคงเหลือ
กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัท และบริษัทย่อยมีกระแส
เงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมการดาเนินงาน เท่ากับ 86.75 ล้านบาท 147.13 ล้านบาท (20.87) ล้านบาท และ 139.36
ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในงวด 6 เดือนของปี 2558 เป็นผลจากการกาไรสุทธิ
ในงวด การได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้การค้า และการเพิ่มขึ้นของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัท และบริษัทย่อยมีกระแส
เงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน เท่ากับ (36.11) ล้านบาท (102.37) ล้านบาท 82.65 ล้านบาท และ (5.64) ล้าน
บาท ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกปี ยกเว้นปี 2557 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุน เนื่องจากการได้รับคืนเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกันจานวน
96.91 ล้านบาท ในขณะที่มีการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเล็กน้อย ทั้งนี้กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุน
ดังกล่าวน้อยกว่ากระแสเงินสดที่ได้มาจากการรับคืนเงินฝากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัท และบริษัทย่อยมีกระแส
เงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมการจัดหาเงิน เท่ากับ (24.21) ล้านบาท เท่ากับ (27.66) ล้านบาท เท่ากับ (24.98) ล้านบาท
และ เท่ากับ (66.27) ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งในแต่ละปีบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการชาระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน
ตามเงื่อนไข ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2557 จานวน 10.01 ล้านบาท และปี 2558 จานวน 57.50 ล้านบาท
16.3 ปัจจัยและอิทธิพลทีอ่ าจมีผลต่อผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ได้แก่
การลดลงของกาไรต่อหุ้นเนื่องจากจานวนหุ้นสามัญทีเ่ พิ่มขึ้นจากการเพิม่ ทุน
จากงบการเงินรวมระหว่างกาล งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเท่ากับ
115.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 11,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท บริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับงวด
ดังกล่าวเท่ากับ 24.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากาไรต่อหุ้นประมาณ 2.14 บาทต่อหุ้น โดยคานวณจากจานวนหุ้นสามัญที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
180.00 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อ้างอิงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2558 และมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น กอปรกับ
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อ้างอิงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน
960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังนั้น การเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ อาจส่งผลให้อัตรากาไรต่อหุ้นของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปรับลดลง หากบริษัทไม่
สามารถสร้างกาไรสุทธิให้มีอัตราการเติบโตที่มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนหุ้นสามัญของบริษัท
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