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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
12.1.1 ชื่อผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม
สําหรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551
คุณเกียรติ กอเกียรติ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1959
สําหรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553
และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่วันที่ 30 31 กันยายนธันวาคม 2554
คุณนงราม เลาหอารีดิลก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4334
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
12.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปที่ผานมาและไตรมาสลาสุด
ผูสอบบัญชีใหความเห็นสําหรับงบการเงินปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผลการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ผูสอบบัญชีใหความเห็นสําหรับงบการเงินปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ผูสอบบัญชีใหความเห็นสําหรับงบการเงินปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
ผูสอบบัญชีใหความเห็นสําหรับงบการเงินปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
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งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

ผูสอบบัญชีใหความเห็นสําหรับงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ดังนี้
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ไมถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา
ผูสอบบัญชีใหความเห็นสําหรับงบการเงินงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ดังนี้
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ไม
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา
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12.1.3 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
งบดุล
31ธ.ค. 2552

31ธ.ค. 2553

31ธ.ค. 2554

31 มี.ค. 2555

(งบการเงินรวม)

(งบการเงินรวม)

(งบการเงินรวม)

(งบการเงินรวม)
ลานบาท รอยละ

ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

1,168.5
146.8

51.2
6.4

83.6
5.7
23.2

3.7
0.2
1.0

25.5

1.1

-

0.0

9.3
0.5
0.0
3.5
0.5
75.8

215.1
14.8
76.5
13.0
1,772.7

9.4
0.6
0.0
3.4
0.6
77.7

35.9
423.9
59.3
3.9
522.9

1.7
19.6
0.0
2.7
0.2
24.2

20.1
363.4
61.6
59.3
4.8
509.1

0.9
15.9
2.7
2.6
0.2
22.3

2,163.2

100.0

2,281.8

100.0

1,684.8
68.6

62.3
2.5

1,172.4
295.1

45.2
11.4

706.3
330.8

32.7
15.3

110.4
-

0.0
4.1
0.0

112.9
-

0.0
4.4
0.0

0.0
7.8
0.0

191.3

7.1

66.4

2.6

-

0.0

-

0.0

168.2
20.2
36.8
114.5
97.9

6.0

0.2

-

0.0

-

0.0

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
วัสดุคงเหลือ
งานระหวางกอสราง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

97.8
11.6
50.8
12.7
2,233.9

3.6
0.4
0.0
1.9
0.5
82.6

131.5
14.5
8.5
87.7
18.5
1,907.6

5.1
0.6
0.3
3.4
0.7
73.5

201.7
11.8
76.7
10.1
1,640.3

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ภาษีเงินไดรอเรียกคืน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

283.6
188.1
471.7

10.5
7.0
0.0
0.0
0.0
17.4

171.2
417.2
97.9
0.1
686.3

6.6
16.1
0.0
3.8
0.0
26.5

2,705.7

100.0

2,593.9

100.0

รายไดคางรับ
มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแก
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

รวมสินทรัพย

0.91.7
5.34.5
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งบดุล (ตอ)
31ธ.ค. 2552

31ธ.ค. 2553

31ธ.ค. 2554

31 มี.ค. 2555

(งบการเงินรวม)

(งบการเงินรวม)

(งบการเงินรวม)

(งบการเงินรวม)

ลานบาท
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทอืน่
เจาหนี้อื่น
หนี้สินภายใตสญ
ั ญาเชาการเงิน – สวนที่
ครบหนึ่งป
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
รายไดรับลวงหนา
ภาษีเงินไดและคาใชจา ยคางจาย

เงินปนผลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ
จากสวนที่ครอบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการรับประกันผลงานของ
โครงการ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

47.7
23.5
-

1.8
0.9
0.0
0.0

8.4
36.9
78.0
0.2

0.3
1.4
3.0
0.0

46.6
116.1
0.2

0.0
2.2
5.4
0.0

22.3
77.6
0.2

0.0
1.0
3.4
0.0

1,197.7

0.0
0.0
44.3

4.3
2.8
1,145.7

0.2
0.1
44.2

0.0
0.4
22.129.0

8.7
414.2

0.4
18.2

292.2

10.8

126.652.
8

4.92.0

0.0
7.7
478.4627
.3
266.2194
.1

12.39.0

215.5

9.4

48.3
1,609.4

0.0
1.8
59.5

26.7
1,351.6

0.0
1.10
52.1

70.026.0
869.11,0
18.1

0.0
3.21.2
40.247.1

400.5
13.1
1,152.0

17.6
0.6
50.5

-

0.0

0.4

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

-

0.0
0.0

-

0.0
0.0

20.6
25.0

1.0
1.2

21.4
27.8

0.9
1.2

-

0.0

0.4

0.0

45.8

2.1

49.3

2.2

1,609.4

59.5

1,352.1

52.1

914.91,0
63.9

42.349.2

1,201.4

52.6

225.0

10.4

225.0

9.9

31.0
965.8816
.9
1,221.80
72.9
26.4
1,248.30
99.3
2,163.2

1.4
44.637.8

31.0
795.1

1.4
34.8

56.549.6

1,051.1

46.1

1.2
57.750.8

29.4
1,080.5

1.3
47.4

100.0

2,281.8

100.0

สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและชําระแลว
ป 2554 หุนสามัญจํานวน 225,000,000
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท1
ป 2553 หุนสามัญจํานวน 2,250,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท2
ป 2552 หุนสามัญจํานวน 500,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

50.0

1.8

5.0
1,015.6

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

225.0

8.7

0.2
37.5

5.0
985.4

0.2
38.0

1,070.6

39.6

1,215.4

46.9

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน

25.6
1,096.3

0.9
40.5

26.5
1,241.9

1.0
47.9

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2,705.7

100.0

2,593.9

100.0
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หมายเหตุ 1บริษัทมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากเดิมหุนละ 100 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท และอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 310
ลานบาท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554
2
บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวอีก 175 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2553 หรือจาก 50 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 225 ลานบาท
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งบกําไรขาดทุน

รายได
รายไดจากการรับเหมากอสราง

31ธ.ค. 2552

31ธ.ค. 2554

31 มี.ค. 2554

31 มี.ค. 2555

(งบการเงินรวม)
ลาน
บาท
รอยละ

(งบการเงินรวม)
ลาน
บาท
รอยละ

(งบการเงินรวม)
ลาน
บาท
รอยละ

(งบการเงินรวม)
ลาน
บาท
รอยละ

(งบการเงินรวม)
ลาน
บาท
รอยละ

1,435.9

72.2

1,698.4

70.3

538.8

27.1

684.8

28.4

13.0
1,987.7

0.7
100.0

32.6
2,415.9

1.4
100.0

คาใชจา ย
ตนทุนจากการรับเหมากอสราง

659.3

33.2

757.9

31.4

ตนทุนจากการใหบริการ

150.1

7.6

210.6

8.7

คาใชจายในการบริการ
รวมคาใชจา ย

143.1
952.5

7.2
47.9

110.9
1,079.4

4.6
44.7

กําไรกอนคาใชจายทางการ
เงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

1,035.2

52.1

1,336.4

55.3

(0.1)
1,035.1

(0.0)
52.1

1,336.4

0.0
55.3

ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล

(314.8)

(15.8)

(141.5)

(5.9)

กําไรสุทธิสําหรับงวด

720.3

36.2

1,194.9

การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

712.2

35.8

8.1

0.4

รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
ในบริษัทยอย
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก (ลานหุน )

สําหรับไตรมาศ 1 สิน้ สุดวันที่

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
31ธ.ค. 2553

14.2
50.0

2,588.9
2,722.0
243.22
59.1
56.8
23,037
888.9

89.689.
6
8.48.5

563.6

88.4

529.6

85.9

62.4

9.8

61.5

10.0

1.92.0
100.0

11.3
637.3

1.8
100.0

25.5
616.6

4.1
100.0

1,122.8
1,113.4
168.71
78.1
212.2
1,503.7

38.936.
6
5.85.9

331.4

52.0

140.5

22.8

43.6

6.8

36.7

6.0

37.1
412.0

5.8
64.7

58.2
237.3

9.4
38.5

1,534.2
385.2
(0.0)
1,534.2
385.2
(267.2)

7.03
49.552.
1
47.950.
5
(0.0)
50.547.
9
(8.89.2)

225.2

35.3

379.3

61.5

0
225.2

35.3

(0.0)
225.2

(0.0)
38.5

-31.4

(26.9)

(4.4)

49.5

1,266.9
118.0

341.78.
7

193.9

4.9
30.4

352.4

57.1

1,189.8

49.2

30.3

349.4

56.7

0.2

41.438.
3
0.43

193.3

5.1

1,256.7
107.8
10.2

2.5

0.4

3.0

0.5

8.6
139.2

5.64.9
225.0

0.9
225

1.6
225
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งบกระแสเงินสด
(หนวย: พันลานบาท)

สําหรับไตรมาศ 1 สิน้ สุดวันที่
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
31ธ.ค. 2552 31ธ.ค. 2553 31ธ.ค. 2554 31 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2555
(งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม)

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิกอ นภาษีเงินได

1,035.1

1,336.4

1,534.21,385.
4

225.2

379.3

(12.2)
27.9
(1.7)
0.0
0.1
1,049.1

36.1
(1.1)
1,371.4

0.0
41.7
2.8
59.3
20.6
25.0
0.1
0.0
1,683.6534.7

10.3
0.1
5.1
19.4
0.1
0.0
260.3

8.7
0.8
2.8
0.0
391.6

0.0
460.8
460.8
74.2
(11.6)
(32.5)
29.0
0.2

(2.5)
(2.5)
124.9
(33.7)
(3.0)
(8.5)
(36.9)
(97.9)
(2.8)
(0.0)

12.0
(55.3)
3.0
1.4
-29.7
(114.5)(97.9)
(70.2)
3.3
8.5
11.0
(20.7)
8.97.4
(3.8)

42.4
(2.0)
(58.2)
(13.6)
3.4
8.5
0.2
(15.8)
(22.8)
(0.4)

81.6
(3.4)
89.0
(13.5)
(3.0)
0.1
(5.1)
(0.9)

(32.3)
(91.9)
(157.1)
485.3
31.7
20.0
1,824.9
(0.1)
(304.3)

(39.3)
13.5
(30.5)
2.8
(52.1)
(0.1)(21.6)8.8
1,214.1
(310.0)

(8.4)
(5.0)
42.3
4.9
(667.3518.3)
(1.7)43.3(0.8)
874.9
(0.0)
(126.9)

24.7
(7.3)

(24.3)
(38.6)

0.8
(284.8)
12.1
(52.5)
(0.0)
(2.4)

1.0
(183.9)
(12.9)
277.7
(0.0)
(5.6)

รายการปรับปรุงกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ
(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
(กําไร) ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน
คาเผื่อการไมไดรับคืนในภาษีเงินไดรอขอคืน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการรับประกันผลงานของโครงการ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
คาความนิยมตัดจําหนายเปนคาใชจาย
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา – บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา – บริษัทอื่น
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ
มูลคาที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
วัสดุคงเหลือ
งานระหวางกอสราง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน
ภาษีเงินไดรอเรียกคืน
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา – บริษทั ที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา – บริษทั อื่น
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
เงินรับลวงหนาจากลูกคา
รายไดรับลวงหนา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบีย้
จายภาษีเงินได
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เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,520.4

904.0

748.0

(54.9)

272.1

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
(หนวย: พันลานบาท)
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกบคุ คล และ
บริษัทที่เกี่ยวของ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกบริษัทอื่นลดลง
เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มใี นบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย
เงินจายลวงหนาคาเครื่องจักรลดลง
เงินสดรับจากการขายอุปกรณและยานพาหนะ
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินปนผลจาย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากบริษัทที่เกี่ยวของ
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

สําหรับไตรมาศ 1 สิน้ สุดวันที่

31ธ.ค. 2552 31ธ.ค. 2553 31ธ.ค. 2554 31 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2555
(งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม)
(63.6)
382.9

(226.5)
6.0

(35.7)
-

(0.8)
-

184.1
-

(6.0)
10.6
(47.2)
276.7

112.4
10.0
(273.4)
(371.5)

135.3
6.3
(8.4)
2.2
(53.0)
46.7

32.3
6.3
(4.3)
0.5
(12.0)
22.0

15.8
(0.0)
(9.8)
190.1

(737.5)
(737.5)
1,059.6
625.2
1,684.8

175.0
(1,220.0)
(1,045.0)
(512.4)
1,684.8
1,172.4

(0.2)
(10.3)
(1,250.3)
(1,260.7)
(466.0)
1,172.4
706.3

(10.3)
(400.2)
(410.5)
(443.4)
1,172.4
728.9

(0.1)
(0.1)
462.2
706.3
1,168.5

สวนที่ 2 หนาที่ 96

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
วงจรเงินสด
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability
Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถือหุน1
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจายเงินปนผล
1

หนวย

เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
วัน

สําหรับไตรมาศ 1
สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2552
31 ธ.ค. 2553
31 ธ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555
(งบการเงินรวม) 1 (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม)
1.39
1.28
1.03
2.89
125
6.07
60
68

1.41
1.22
0.61
7.22
50
16.63
22
35

1.8961
1.54.32
0.6763
7.59.17
5148
28.11
13
4043

1.50
1.23
0.99
6.32
57
53.91
18
46

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

59.01
51.77
0.66
76.99146.88
36.47
65.19

59.36
54.71
1.37
37.9367.65
50.14
102.21

56.6854.40
49.5646.91
1.912.01
25.0953.99
42.5038.70
101.7695.51

69.69
59.85
4.32
71.74
57.14
129.32

รอยละ
รอยละ
เทา

27.90
409.04
0.77

45.09
406.71
0.91

53.2647.00
311.16297.65
1.2821

63.42
398.19
1.11

เทา
เทา
เทา
รอยละ

1.47
24,856.65
1.30
102.4

1.09

0.7397
27,983.49
1.130.56
98.7111.8

1.14

n/a
0.87
102.1

-1.56
0.0

หนี้สิน มีสวนประกอบหลัก ไดแก เจาหนี้การคา รายไดรับลวงหนา ภาษีเงินไดและคาใชจายคางจาย และประมาณการรับประกันผลงาน
ของโครงการ
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 การปรับโครงสรางธุรกิจ
ผูบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยถือเปนกุญแจสําคัญเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จึงดําเนินการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจเพื่อเตรียมความพรอมในการนําหุน
สามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
มกราคม 2553

-

มีนาคม 2554

- บริษัทฯ ซื้อหุนสามัญเดิมของบจ. เค ซี บี เอส สโตรจํานวน 9,997 หุน (เทากับ
รอยละ 99.9 ของหุนทั้งหมด) จากผูถือหุนของบจ. เค ซี บี เอส สโตร ทําใหบจ.
เค ซี บี เอส สโตร มีสภาพเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ดวยสัดสวนการถือหุนรอย
ละ 99.9

ธันวาคม 2554

- บริษัทฯ ซื้อหุนสามัญเดิมของบจ. ไทย ไทเฮจํานวน 6,600 หุน (เทากับรอยละ
11.0 ของหุนทั้งหมด) จากผูถือหุนของบจ. ไทย ไทเฮ ทําใหบริษัทฯ มี สัดสวน
การถือหุนรอยละ 21.0 ในบจ. ไทย ไทเฮ

บริษัทฯ ซื้อหุนสามัญเดิมของบจ.เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํานวน
5,005 หุน (เทากับรอยละ 5 ของจํานวนหุนทั้งหมด) จากผูถือหุนของบจ. เอสซีซี
เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส ทําใหบริษัทฯ มีหุนในบจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ
เซอรวิสเซส รอยละ 75.0

12.2.2 ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผานมา
ในชวง 10 ปที่ผานมาการเติบโตอยางรวดเร็วของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมที่มีประชากรจํานวนมาก เชน
จีน อินเดีย และบราซิล ทําใหความตองการสินคาโภคภัณฑ (Commodity) สินคาปโตรเคมี พลังงาน และโลหะเพิ่ม
สูงขึ้น และทําใหราคาของสินคาโภคภัณฑตางๆ เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เชน ราคาราคาน้ํามันดิบไนเม็กซที่ปรับตัว
จากระดับเฉลี่ย 30 เหรียญสหรัฐตอบาเรลในป 2001 เปนเฉลี่ย 90 เหรียญตอบาเรลในป 2011 ราคาเหล็กซึ่งปรับตัว
จากระดับเฉลี่ย 300 เหรียญสหรัฐตอตันในป 2001 เปนเฉลี่ย 850 เหรียญตอตันในปจจุบัน
ปจจัยดังกลาวทําใหมีการขยายกําลังผลิต ในอุตสาหกรรมซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ ซึ่งไดแก
อุ ต สาหกรรมปโ ตรเลี ยมและป โ ตรเคมี อุ ต สาหกรรมพลั ง งาน และอุ ต สาหกรรมเหมือ งแร ซึ่ง การขยายตัว ของ
อุตสาหกรรมเหลานี้เปนผลใหมีการกอสรางในโรงงานอุตสาหกรรมหนักเพิ่มมากขึ้น และสงใหผลการดําเนินงานที่
ผานมาของบริษัทฯ ดีขึ้นอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
ในปบัญชี 2551 2552 ปบัญชี 2552 2553 และปบัญชี 2553 2554 บริษัทฯ มีรายไดจํานวน 1,928.5 ลาน
บาท 1,987.1 7 ลานบาท และ 2,415.9 ลานบาทและ 2,889.0 ลานบาทตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราเติบโตถัวเฉลี่ย
ตอป (CAGR) เทากับรอยละ 11.920.6 ตอป ซึ่งรายไดสวนใหญเปนรายไดจากโครงการ Ambatovy ที่ประเทศ
มาดากัสกากัสการ ซึ่งเปนโรงงานถลุงแรนิคเกิล โดยบริษัทฯ เปนผูดําเนินการกอสรางโครงสรางโลหะเหล็กและระบบ
ทอ และโครงการ Singapore Parallel Train ที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนโครงการกอสรางโรงกลั่นและโรงงานปโตร
เคมี โดยบริษัทฯ ใหบริการควบคุมและดําเนินการกอสรางโครงสรางโลหะเหล็กและระบบทอ โดยทั้งสองโครงการ
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เปนโครงการในตางประเทศขนาดใหญที่บริษัทฯ สามารถชนะการประมูลมาไดในชวงปบัญชี 2551 และปบัญชี 2552
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีรายไดจจํานวน 616.6 ลานบาท ลดลงจากงวดสามเดือน
สิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 ซึ่งมีรายไดจํานวน 637.3 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 3.3 ทําให สําหรับในงวดเกาเดือน
สิ้นสุด 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีรายไดจํานวน 2,160.0 ลานบาท สูงขึ้นจากงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน
2553 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางและใหบริการจํานวน 1,526.0 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 41.5
บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทฯ สามารถ
ทํางานกอสรางที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ ไดตรงตามเวลา ควบคุมใหงานที่ทํามีคุณภาพสูง และควบคุม
ไมใหตนทุนการกอสรางสูงกวาที่คาด (Cost Overrun) ปจจัยดังกลาวทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนอยูในเกณฑที่
สูง
อั ต รากํ า ไรขั้ น ต น ของบริ ษั ท ฯ อยู ใ นเกณฑ สู ง อย า งต อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากการก อ สร า งงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหนัก (“Mechanical Construction”) เกี่ยวเนื่องกับการผลิตซึ่งมีความซับซอน มีมาตรการเกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยที่เขมงวด ความผิดพลาดหรือความลาชาในการกอสรางจะสงกระทบตอผูวาจางอยางมาก ทําใหลูกคา
สวนใหญคํานึงถึงคุณภาพของงานมากกวาราคา ซึ่งทําใหลูกคาวาจางผูรับเหมาที่เคยมีชื่อเสียงและมีประสบการณใน
การทํางานมากอน ผูเชี่ยวชาญที่มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันใกลเคียงกับบริษัทฯ มีจํานวนจํากัด
โครงสรางการแขงขันนี้ทําใหผูรับเหมาที่เปนที่ยอมรับรวมถึงบริษัทฯ สามารถตอรองคาบริการที่มีอัตรากําไรสูงได
ปจจัยดังกลาวทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูง ในปบัญชี 2551 2552 ปบัญชี 25523 ปบัญชี 25534 และงวด
หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนสูงถึง
รอยละ 41.3 รอยละ 59.0 รอยละ 59.4 และรอยละ 52.256.7 และรอยละ 62.5 นอกจากบริษัทฯ มีการปรับปรุง
กระบวนการทํางานอยางตอเนื่องทําใหตนทุนโดยรวมต่ําลง
อัตรากําไรขั้นตนในป 2554 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับอัตรากําไรขั้นตนในปบัญชี 2552 และปบัญชี 2553
เนื่องจากในปบัญชี 2552 และปบัญชี 2553 เปนชวงที่บริษัทฯ มีการดําเนินการในโครงการ Singapore Parallel
Train ที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนโครงการที่มีอัตรากําไรสูง เนื่องจากเพราะเปนโครงการที่ลูกคาเปนผูจัดหาวัตถุดิบ
เองทั้งหมด สําหรับสาเหตุที่ทําใหอัตรากําไรขั้นตนในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 เพิ่มขึ้นเนื่องจากงานใน
โครงการ Ambatovy ที่อยูภายใตการดูแลของบริษัทฯ คาดวาจะสิ้นสุดในไตรมาสที่ 3 ป 2555 บริษัทฯ ไดพิจารณา
แลวพบวาตนทุนของโครงการโดยรวมต่ํากวาที่คาดการณไวในชวงเริ่มตน ทําใหมีการปรับตนทุนประมาณการลง
นอกจากนั้นการดําเนินการของบริษัทฯ ดําเนินมาถึงชวงเก็บงานกอนทดลองผลิต (Commissioning) ซึ่งงานใน
ชวงเวลาดังกลาวเปนงานที่มีสัดสวนตนทุนวัตถุดิบนอยและมีอัตรากําไรสูงทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรสูงในชวงเวลา
ดังกลาว
บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารในปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และปบัญชี 2554 143.1 ลานบาท 110.9
ลานบาท และ 212.2 ลานบาท บริษัทฯ มีคาใชจายในสวนนี้สูงเปนพิเศษในปบัญชี 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
ปรับปรุงบัญชีโดยมีการตั้งคาเผื่อการไมไดรับคืนภาษีเงินไดรอขอคืน และมีการบันทึกสํารองคาใชจายเกี่ยวกับการ
รั บ ประกั น ผลงาน นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ มี ก ารจ า ยเงิ น สนั บ สนุ น กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาของสํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติตามเงื่อนไขในการขอสนับสนุนในเรื่องภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(Board of Investment: BOI) สําหรับในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มี
คาใชจายในการบริหารจํานวน 37.1 ลานบาท และ 58.2 ลานบาท
อยางไรก็ดีในชวงเวลาเดียวกันบริษัทฯ มีรายจายในการบริหารที่คอนขางสูงโดยเฉพาะในปบัญชี 2552
และ 2553 เนื่องจากบริษัทฯ มีการจายเงินพิเศษใหกับผูบริหาร ทีมวิศวกร และพนักงานของบริษัทฯ ในปที่บริษัทฯ
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มีผลการดําเนินงานที่ดี โดยบริษัทฯ เล็งเห็นวาพนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ เปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีผลกําไรที่ดีจึงมีการจายเงินพิเศษใหกับผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อสราง
แรงจูงใจใหกับพนักงานของบริษัทฯ
จากปจจัยดังกลาวในภาพรวม ทําใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเปนลําดับ โดยมีกําไรสุทธิสําหรับป
บัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนปบัญชี 2554 เทากับ 497.7 ลาน
บาท 720.3 ลานบาท 1,194.9 ลานบาท 871.11,266.9 ลานบาท ตามลําดับ โดยกําไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในป 2553
ตามรายไดที่เพิ่มขึ้น สําหรับป 2554 กําไรของบริษัทฯ ลดลงเล็กนอยเนื่องจากอัตรากําไรขั้นตนลดลง ถึงแมรายได
รวมของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นก็ตาม
สําหรับกําไรสุทธิในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 มีจํานวน 352.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสาม
เดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2554 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 193.9 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 81.8 ซึ่งเปนผลจากอัตรากําไรที่
สูงขึ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 กันยายน31 มีนาคม 25545 บริษัทฯ มีมูลคางานที่ยังไมไดรับรูรายได (Backlog) จํานวน
1,396.4710.2 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคางานที่ยังไมไดรับรูรายไดจากสัญญาตั้งตน (Original Contract) และงานเพิ่ม
(Add Work) โดยปกติในการทําโครงการขนาดใหญบริษัทฯ มักจะไดรับงานเพิ่มในชวงระหวางการดําเนินการ ซึ่ง
อาจจะเปนงานซึ่งผูวาจางไมไดคาดคิดมากอน หรืออาจเปนงานที่บริษัทฯ ไดรับการวาจางใหทํางานตอจากผูรับเหมา
รายอื่นๆ ซึ่งไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด หรือไมอาจสงมอบงานไดในมาตรฐานที่ผู
วาจางกําหนดไว ซึ่งงานสวนเพิ่มนั้นอาจจะมากหรือนอยแตกตางกันไปในแตละโครงการ

สวนที่ 2 หนาที่ 100

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ตารางตอไปนี้สรุปมูลคาของโครงการที่ยังไมไดรับรูรายได ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวด มูลคาโครงการที่
บริษัทฯไดลงนามในสัญญาระหวางงวดและมูลคางานที่รับรูระหวางงวด สําหรับโครงการขนาดใหญที่มีการลงนามใน
สัญญาไดแก โครงการ Ambatovy และโครงการ Singapore Parallel Train ซึ่งบริษัทฯ ชนะการประมูลในป 2551
และ 2552 ตามลําดับ ในปบัญชี 2553 และงวด 9 เดือนแรก ปบัญชี 2554 และงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555
บริษัทฯ ยังมีสัดสวนของงานใหมไมมากเนื่องจากบริษัทฯ ยังคงไดรับงานเพิ่มจากโครงการขนาดใหญสองโครงการ
ดังกลาวอยางตอเนื่อง
หนวย: ลานบาท
ปบัญชี 2552

ปบัญชี 2553

ปบัญชี 2554

งวดสามเดือน
สิ้นสุด 31
มีนาคม 2555

มูลคาที่ยังไมไดรับรูรายได
(ณ วันตนงวด)

2,294.0

1,811.1

1,500.0

1,191.0

มู ล ค า งานที่ บ ริ ษั ท ฯ ได รั บ เพิ่ ม เติ ม
ระหวางงวด

1,338.8

1,917.8

2,298.5

49.2

มูลคางานที่รับรูระหวางงวด

1,821.8

2,228.9

2,721.3607.5

530.0

มูลคาที่ยังไมไดรับรูรายได
(ณ วันสิ้นงวด)

1,811.1

1,500.0

1,077.3191.0

710.2

มูลคางานที่บริษัทฯ ไดรับเพิ่มเติมระหวางงวด สามารถแบงไดเปนสองประเภท ไดแก 1) มูลคางานที่ได
จากโครงการที่ลงนามในสัญญาใหม และ 2) งานเพิ่มซึ่งเปนงานที่เจาของโครงการหรือผูรับเหมาหลักทําสัญญาจาง
งานเพิ่มเติมกับบริษัทฯ ในโครงการที่ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว ซึ่งในชวงปบัญชี 2552 ถึงไตรมาสที่ 1 ปบัญชี
2555 มีรายระเอียดดังตอไปนี้
หนวย: ลานบาท
ปบัญชี 2552

ปบัญชี 2553

ปบัญชี 2554

งวดสามเดือน
สิ้นสุด 31
มีนาคม 2555

มูลคางานที่ไดจากโครงการที่ลงนาม
ในสัญญาใหม

604.7

75.2

156.0

0.0

งานเพิ่ม

734.1

1,842.6

2,142.5

49.2

1,338.8

1,917.8

2,298.5

49.2

รวม
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ณ วันที่ 310 กันยายน มีนาคม 2555 2554 บริษัทฯ มีโครงการที่อยูระหวางการดําเนินงานมูลคารวม
7,364.97,711.3 ลานบาท โดยเปนมูลคางานที่ยังไมไดรับรูรายได (Backlog) ทั้งสิ้น 710.2 1,396.4 ลานบาท ซึ่ง
โครงการที่อยูภายใตการดําเนินการของบริษัทฯ และยังมีงานสวนที่ยังไมรับรูรายไดมีดังตอไปนี้
ชื่อลูกคา/ที่ตั้งโครงการ

ลักษณะโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

Dynatec Madagascar/
ประเทศมาดากัสการ
บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด/
ประเทศไทย
SSL Maufacturing/
ประเทศไทย
รวม

โครงการ Ambatovy Project กอสราง
โรงงานผลิตแรนิกเกิลและโคบอลต
โครงการ TPX Expansion Phase II/
งานโครงสรางเหล็กและระบบทอ
โครงการ Tiger/
ประกอบและติดตั้งถังบรรจุ

มิ.ย. 2551 ธ.ค. 2555
ก.ย. 2554 –
เม.ย. 2555
ต.ค.2554 –
มิ.ย. 2555

มูลคาโครงการ มูลคาของงาน
ประมาณ
ที่ยงั ไมสงมอบ
1
(ลานบาท)
(ลานบาท)
7,544.4
680.6
145.5

26.7

21.4

2.9

7,711.3

710.2

1

หมายเหตุ มูลคาที่ลงนามในสัญญารวมกับมูลคาของงานสวนเพิ่ม
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การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
12.2.3.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับปบัญชี 25512 ถึง 25543
รายได
ในปบัญชี 2551 2552 ปบัญชี 25523 และ ปบัญชี 25534 บริษัทมีรายไดรวม 1,928.5 ลานบาท 1,987.7
ลานบาท และ 2,415.9 ลานบาท และ 2,889.0 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนผลมา
จากการที่บริษัทฯ มีความคืบหนาในการดําเนินงานในโครงการ Ambatovy และ ชนะการประมูลงานโครงการ
Singapore Parallel Train ที่ประเทศสิงคโปร ในปบัญชี 2552 และบริษัทฯ ไดดําเนินงานตามโครงการตางๆ โดยมี
ความกาวหนาของโครงการในเกณฑที่ดี ไดรับมอบหมายงานเพิ่ม (Add Work) อยางตอเนื่องในชวงระหวางปบัญชี
ดังกลาว 2552 และปบัญชี 2553
รายไดจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการ
รายไดจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการเปนรายไดหลักของบริษัทฯ ในปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552
และ ปบัญชี 2553 รายไดจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการคิดเปนรอยละ 99.0 รอยละ 99.3 และรอยละ
98.6 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ ซึ่งรายไดจากการรับเหมากอสรางและบริการเพิ่มขึ้นและลดลงโดยมี
ปจจัยหลักดังตอไปนี้
1)
ความคืบหนาในการดําเนินการในโครงการตางๆ – การดําเนินการกอสรางโลหะในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ จะเริ่มจากการออกแบบ ตัด เชื่อมและประกอบชิ้นงานใหไดรูปรางและลักษณะตามแบบวิศวกรรมที่
ตองการในโรงงานของบริษัทฯ หลังจากนั้นจึงนําชิ้นงานดังกลาวไปติดตั้งหนางาน ซึ่งโดยปกติแลวสัดสวนรายไดที่
บริษัทฯ รับรูในชวงการประกอบชิ้นงานในโรงงานของบริษัทฯ จะคอนขางนอย และการรับรูรายไดสวนใหญจะอยู
ในชวงที่มีการดําเนินการติดตั้งชิ้นงานที่พื้นที่กอสรางของโครงการของลูกคา ซึ่งบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวนมาก
จากโครงการ Ambatovy ในชวงปบัญชี 2552 และปบัญชี 2553 เนื่องจากเปนชวงที่โครงการดําเนินมาถึงชวงของ
การติดตั้งและประกอบชิ้นงาน (Erection) ที่พื้นทีก่ อสรางของโครงการ
2)
การขยายกําลังผลิตของบริษัทในอุตสาหกรรมเปาหมายของบริษัทฯ – ในชวงสามปที่ผานมา การขยาย
กําลังการผลิตในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายซึ่งเปนฐานลูกคาของบริษัทฯ ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตร
เคมี อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเหมืองแร ซึ่งมีการขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของการ
บริโภค โดยเฉพาะในประเทศจีน อิน เดีย และบราซิล ซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒ นาซึ่งมีป ระชากรมากและมีก าร
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศอยางรวดเร็ว ปจจัยดังกลาวเปนผลใหมีการกอสรางในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
เพิ่มมากขึ้น และทําใหบริษัทฯ มีโอกาสไดรับงานกอสรางในโรงงานอุตสาหกรรมหนักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหบริษัทฯ ไดรับงานในโครงการขนาดใหญในชวงสามปที่ผานมา
ในชวงระหวางปบัญชี 2551 ถึงปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีรายไดหลักจากโครงการขนาดใหญสามโครงการซึ่ง
ไดแก โครงการ Ambatovy ในประเทศมาดากัสกา โครงการ Singapore Parallel Train ในประเทศสิงคโปร
รายไดจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการเปนรายไดหลักของบริษัทฯ ในปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553
และ ปบัญชี 2554 เทากับ 1,974.7 ลานบาท 2,383.2 ลานบาทและ 2,832.2 ลานบาทตามลําดับ รายไดจากการ
รับเหมากอสรางและการใหบริการคิดเปนรอยละ 99.3 รอยละ 98.6 และรอยละ 98.0 ของรายไดรวมของบริษัทฯ
ตามลําดับ
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รายไดจากการรับเหมากอสราง คือ รายไดที่กลุมบริษัทฯ ใหบริการแกลูกคาในการรับเหมากอสรางโรงงาน
และติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก ร ส ว นรายได จ ากการให บ ริ ก าร คื อ รายได ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท ฯ ให บ ริ ก ารตามสั ญ ญาซ อ มบํ า รุ ง
(Maintenance) หรือการใหบริการตามสัญญาที่ผูจางจางกลุมบริษัทฯ ใหควบคุมและปฏิบัติงานกอสรางตามที่ผูจาง
กําหนดโดยไมมีเรื่องวัสดุกอสรางเปนสวนหนึ่งของสัญญา เชน โครงการ Singapore Parallel Train เปนตน
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รายไดจากการรับเหมากอสราง
บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางในปบัญชี 2552 ปบญ
ั ชี 2553 และปบัญชี 2554 จํานวน 1,435.9
ลานบาท 1,698.4 ลานบาท และ 2,589.0 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยตอป (CAGR) รอยละ
34.3 ตารางตอไปนี้แสดงรายไดจากการรับเหมากอสรางแยกตามโครงการของบริษัทฯ ในชวงระหวางป 2552 ถึงป
2554
หนวย: ลานบาท
ลําดับ

ชื่อโครงการ/ ลูกคา

ป 2552

ป 2553

รอยละ

รายได

ป 2554

รอยละ

รายได

รายได

รอยละ

1

โครงการ Ambatovy/
Dynatec Madaguscar

1,435.4

99.9

1,698.4

100.0

2,282.4

86.8

2

โครงการ SPP Clean
Fuels Project/ Bechtel

-

0.0

-

0.0

113.4

4.4

-

0.0

-

0.0

123.7

4.8

-

0.0

-

0.0

67.3

2.6

0.5

0.1

-

0.0

37.4

1.4

1,435.9

100.0

1,698.4

100.0

2,589.0

100.0

3
4

โครงการ U7 Expansion
Project/ MKK Asia
โครงการ TPX Expansion
Phase II Project/ บริษัท
ไทยพาราไซลีน จํากัด
โครงการ/ ลูกคารายอื่นๆ
รวม

ในปบัญชี 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางจํานวน 1,435.4 ลานบาท โดยรายไดจากการ
รับเหมากอสรางสวนใหญมาจากรายไดจากโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ การดําเนินการของบริษัทฯ
สําหรับโครงการ Ambatovy ในชวงระหวางป 2552 เปนชวงที่บริษัทฯ เริ่มนําชิ้นสวนงานระบบทอและโครงสราง
เหล็กที่ประกอบในโรงงานของบริษัทฯ ในประเทศไทย ไปติดตั้งยังพื้นที่กอสราง โดยความคืบหนาของโครงการคิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 19.0 ของมูลคางานทั้งหมด (มูลคางานทั้งหมด 7,544.4 ลานบาท)
ในปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางจํานวน 1,698.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18.3
เมื่อเทียบกับรายไดจากการรับเหมากอสรางในป 2552 รายไดจากการรับเหมากอสรางทั้งหมดในปบัญชี 2552 เปน
รายไดจากโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ โครงการยังอยูในชวงของการติดตั้งชิ้นงานที่พื้นที่กอสราง
โดยมีความคืบหนาของโครงการคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 22.5 ของมูลคางานทั้งหมด นอกจากนั้นบริษัทฯ
ไดรับงานเพิ่ม (Add Work) ซึ่งสวนใหญเปนมูลคางานที่บริษัทฯ ไดรับมากขึ้นเนื่องจากเจาของโครงการพบวาจะตอง
ใชป ริม าณเหล็ กมากขึ้นจากการออกแบบในรายละเอียด และบริษัทฯ ยั งไดรับความไววางใจให ขยายขอบเขต
(Scope) การกอสรางไปสูสวนงานอื่นที่ไมไดตกลงไว
ในปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางจํานวน 2,589.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 52.4
เมื่อเทียบกับรายไดจากการรับเหมากอสรางในป 2553 สาเหตุที่ทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางมาก
ขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดจากโครงการใหม เชน โครงการ SPP Clean Fuels โครงการ U7 Expansion Project
และโครงการ TPX Expansion Project นอกจากนั้น ความคืบหนาของโครงการ Ambatovy สามารถดําเนินไปได
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อยางรวดเร็ว ซึ่งมีความคืบหนาของโครงการคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 30.3 ของมูลคางานทั้งหมด นอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังไดรับงานเพิ่ม (Add Work) อยางตอเนื่อง สวนใหญงานเพิ่มที่ไดรับในป 2554 เปนงานที่ไมไดอยูในความ
ดูแลของบริษัทฯ ตั้งแตตน ซึ่งในป 2554 โครงการ Ambatovy เริ่มดําเนินเขาสูชวงเก็บงานขั้นสุดทายกอนที่จะทํา
การทดสอบการใชงานของระบบเปนสวนๆ (Pre-Commissioning) และการทดสอบการใชงานของระบบโดยรวม
(Commissioning) ซึ่งมีกําหนดที่จะดําเนินการในชวงครึ่งปแรกของป 2555
รายไดจากการใหบริการ
บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการในปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และปบัญชี 2554 จํานวน 538.8 ลานบาท
684.8 ลานบาท และ 259.1 ลานบาท ตามลําดับ ตารางตอไปนี้แสดงรายไดจากการใหบริการแยกตามโครงการของ
บริษัทฯ ในชวงระหวางป 2552 ถึงป 2554
หนวย: ลานบาท
ลําดับ

1

ชื่อโครงการ/ ลูกคา
โครงการ Singapore
Parallel Train/ Foster
Wheeler Parsons
งานซอมบํารุง และงาน
บริการอื่นๆ
รวม

ป 2552
รายได

ป 2553

รอยละ

รายได

ป 2554

รอยละ

รายได

รอยละ

386.3

71.7

530.5

77.5

9.0

3.7

152.5

28.3

154.3

22.5

234.2

96.3

538.8

100.0

684.8

100.0

243.2

100.0

ในปบัญชี 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการจํานวน 538.8 ลานบาท โดยรายไดจากการใหบริการ
สวนใหญมาจากโครงการ Singapore Parallel Train ที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาในเดือน
มีนาคม 2552 และเริ่มสงวิศวกรและทีมชางของบริษัทฯ เขาไปดําเนินการในเดือนเมษายนในปเดียวกัน และงานซอม
บํารุงซึ่งดําเนินการโดยบจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส
ในปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการจํานวน 684.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปบัญชี 2552 รอย
ละ 27.1 โดยสาเหตุ ที่ทํา ใหรายไดจากการใหบริการของบริษัทฯ เพิ่ม ขึ้น เนื่องจากการดําเนินการในโครงการ
Singapore Parallel Train เปนไปอยางตอเนื่องตั้งแตชวงตนปจนถึงปลายป
ในปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการจํานวน 243.2 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 64.4 เนื่องจาก
โครงการ Singapore Paraell Train ไดสิ้นสุดลงในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2554 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายไดจาก
การใหบริการเพิ่มขึ้นจากงานซอมบํารุง ซึ่งการดําเนินงานซอมบํารุงและงานบริการอื่นๆ สวนใหญดําเนินการโดย
บจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส
และโครงการ CDU Rewamp ของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

โครงการที่สรางรายไดใหกับบริษัทฯ ในชวงสามปที่ผานมาสามารถสรุปไดตามตารางตอไปนี้
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ในปบัญชี 2551 บริษัทฯ มีรายไดจาการรับเหมากอสรางและการใหบริการจํานวน 1,909.8 ลานบาท โดย
รายไดสวนใหญเปนรายไดจากโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ และโครงการ CDU Rewamp ซึ่งการ
ดําเนินการในสวนของโครงการ Ambatovy เปนการดําเนินการในชวงเริ่มตนซึ่งสวนใหญบริษัทฯ ทําการจัดเตรียม
ชิ้นงานระบบทอและโครงสรางเหล็กในโรงงานของบริษัทฯ โดยความคืบหนาของโครงการคิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 13.6 ของมูลคางานทั้งหมด ในขณะที่โครงการ CDU Rewamp เปนการดําเนินการในชวงสุดทายซึ่งไดแก
การติดตั้งชิ้นงานที่พื้นที่กอสรางของโครงการและการเก็บงาน
ในปบัญชี 2552 บริษัทฯ มีรายไดจาการรับเหมากอสรางและการใหบริการจํานวน 1,974.7 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปบัญชี 2551 โดยรายไดสวนใหญเปนรายไดจากโครงการ Ambatovy ที่ประเทศ
มาดากัสการ และโครงการ Singapore Parallel Train ที่ประเทศสิงคโปร สาเหตุหลักที่ทําใหรายไดของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากความคืบหนาของโครงการ Ambatovy เปนไปอยางรวดเร็ว โดยโครงการเริ่มเขาสูขั้นตอนการติดตั้ง
ชิ้นงานที่พื้นที่กอสรางของโครงการทําใหมีความคืบหนาและการรับรูรายไดที่สูง โดย ณ สิ้นป 2552 ความคืบหนา
ของโครงการคิดเปนรอยละ 33.8 ของมูลคางานทั้งหมด และจากการที่บริษัทฯ เริ่มมีรายไดจากโครงการใหมคือ
โครงการ Singapore Parallel Train ที่ประเทศสิงคโปร
ในปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการจํานวน 2,383.1 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 20.7 เมื่อเทียบกับปบัญชี 2552 โดยรายไดสวนใหญเปนรายไดจากโครงการ Ambatovy ที่ประเทศ
มาดากัสการ และโครงการ Singapore Parallel Train ที่ประเทศสิงคโปร การดําเนินการในสวนของโครงการ
Ambatovy ในชวงปบัญชี 2553 นั้นเปนชวงของการติดตั้งทอและโครงสรางเหล็กที่พื้นที่กอสราง และเปนงานเพิ่มที่
บริษัทฯ ไดรับเพิ่มเติม ซึ่งทําใหรายไดของบริษัทฯ จากโครงการ Ambatovy เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับในปบัญชี 2552
โดย ณ สิ้นป 2552 ความคืบหนาของโครงการคิดเปนรอยละ 57.6 ของมูลคางานทั้งหมด ในสวนของโครงการ
Singapore Parallel Train ก็มีความคืบหนาคอนขางมากเชนกันโดยสามารถคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 57.0
ของมูลคาโครงการทั้งหมด
รายไดอื่น
ในปบัญชี 25521 ปบัญชี 25532 และปบัญชี 2553 2554 บริษัทฯ มีรายไดอื่น จํานวน 18.713.0 ลานบาท
13.032.6 ลานบาท และ 32.656.8 ลานบาทตามลําดับ โดยรายไดอื่นๆ สวนใหญเปนรายไดจากดอกเบี้ยรับและกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเปนสวนใหญ
ในปบัญชี 2553 และ ปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีรายไดอื่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินตางๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ
ยังมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นดวยโดยรายไดอื่นของบริษัทฯ ลดลงในปบัญชี 2552 ลดลงสอดคลองกับ
การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากของสถาบันการเงินตา งๆ สําหรับในปบัญชี 2553 รายไดอื่นของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
สถาบันการเงินตางๆ
คาใชจาย
ในปบัญชี 2551 2552 ปบัญชี 2552 2553 และปบัญชี 2553 2554 คาใชจายรวมของบริษัทฯ มีจํานวน
1,206.5 ลานบาท 952.5 ลานบาท 1,079.4 ลานบาท และ 1,503.7 ลานบาท
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ตนทุนจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการ
ตามลําดับโดยคาใชจายหลักของบริษัทฯ คือ ตนทุนจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการ ซึ่งในปบัญชี
2551 2552 ปบัญชี 2552 2553 และ 2553 2554 บริษัทฯ มีตนทุนจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการจํานวน
809.4 ลานบาท 968.6 ลานบาทและ 1,291.5 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 92.9 รอยละ 85.0 และรอยละ
89.7 และรอยละ 85.9 ของคาใชจายทั้งหมดตามลําดับ ตารางตอไปนี้แสดงตนทุนจากการรับเหมากอสรางและการ
ใหบริการในชวงระหวางปบัญชี 2552 ถึงปบัญชี 2554
หนวย: ลานบาท
ป 2552

ป 2553

ป 2554

ตนทุนจากการรับเหมากอสราง

659.3

757.9

1,122.8

ตนทุนจากการใหบริการ

150.1

210.6

168.7

809.4

968.6

1,291.5

รวม

บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยเฉพาะในสวนของงานรับเหมากอสรางและใหบริการ
อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ลดต น ทุ น ในการก อ สร า ง โดยบริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว า ต น ทุ น ในส ว นนี้ เ ป น ต น ทุ น หลั ก ในการ
ดําเนินการของบริษัทฯ การลดคาใชจายในสวนนี้จึงสงผลโดยตรงกับผลกําไรของบริษัทฯ เชน การนําเครื่องจักรที่
ทันสมัยมาใชในการดําเนินงานเพื่อชวยลดระยะเวลาในการดําเนินการ การประกอบงานโครงสรางเหล็ก งานระบบ
ทอที่โรงงานของบริษัทฯ กอนยกไปติดตั้งที่บริเวณกอสรางของบริษัทฯ การนําระบบบารโคดเขามาใชเพื่อชวยในการ
ควบคุมและการติดตามการดําเนินงาน เปนตน ซึ่งการปรับปรุงและดําเนินการเหลานี้เปนผลใหบริษัทฯ สามารถ
ประหยัดตนทุน และมีอัตรากําไรที่สูงขึ้น
ตนทุนจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการ
ในปบัญชี 2551 บริษัทฯ มีตนทุนจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการ จํานวน 1,120.5 ลานบาท
ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนตนทุนในโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ และโครงการ CDU Rewamp
ในปบัญชี 2552 บริษัทฯ มีตนทุนจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการจํานวน 809.4659.3 ลานบาท
โดยสวนใหญเปนตนทุนในโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ โดยคิดเปนอัตราสวนรอยละ 45.9 ของรายได
จากการรับเหมากอสรางและโครงการ Singapore Parallel Train ที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งสาเหตุที่ทําใหบริษัทฯ มี
ตนทุนจากการรับเหมากอสรางนอยลงนัน้ เนื่องจากโครงการ Singapore Parallel Train เปนโครงการที่ผูวาจางเปนผู
จัดหาวัตถุดิบ ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนตนทุนตอรายไดลดลง และเปนเหตุผลใหบริษัทฯ มีตนทุนนอยลงถึงแมวาจะมี
รายไดเพิ่มมากขึ้น
ในปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีตนทุนจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการจํานวน 968.5757.9 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.0 เมื่อเทียบกับตนทุนจากการรับเหมากอสรางในป 2552 ซึ่งโดยสวนใหญเปนตนทุนในโครงการ
Ambatovy สาเหตุที่ทําใหตนทุนจากการรับเหมากอสรางเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีความคืบหนาในการดําเนิน
โครงการอย างรวดเร็วทําให มีการรับรูรายไดและคาใชจา ยสูงขึ้น โดยหากคิดเปน อัตราสวนของรายได จากการ
รับเหมากอสราง ตนทุนจากการรับเหมากอสรางจะคิดเปนรอยละ 44.6 ของรายไดจากการรับเหมากอสราง ที่
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ประเทศมาดากัสการ และโครงการ Singapore Parallel Train ที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งเพิ่มมากขึ้นเปนสัดสวนตามการ
เพิ่มขึ้นของรายไดของบริษัทฯ
ในปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีตนทุนจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการจํานวน 1,122.8 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 48.1 โดยสวนใหญเปนตนทุนในโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยัง
มีตนทุนจากโครงการอื่นๆ ที่บริษัทฯ เริ่มงานกอสรางในชวงระหวางป เชน โครงการ U7 Expansion โครงการ TPX
Expansion และโครงการ SPP Clean Fuels โดยตนทุนจากการรับเหมากอสรางคิดเปนอัตราสวนรอยละ 43.4ของ
รายไดจากการรับเหมากอสราง

ตนทุนจากการใหบริการ
ในปบัญชี 2552 บริษัทฯ มีตนทุนจากการใหบริการจํานวน 150.1 ลานบาท โดยสวนใหญเปนตนทุนจาก
โครงการ Singapore Parallel Train และงานซอมบํารุงซึ่งดําเนินการโดยบจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส
โดยตนทุนจากการใหบริการคิดเปนรอยละ 27.9 ของรายไดจากการใหบริการ
ในปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีตนทุนจากการใหบริการจํานวน 210.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 30.8 ซึ่งเพิ่มขึ้น
เปนสัดสวนตามรายไดจากการบริการของบริษัทฯ ซึ่งมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในโครงการ Singapore Parallel
Project โดยตนทุนจากการใหบริการคิดเปนรอยละ 30.8 ของรายไดจากการใหบริการ
ในปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีตนทุนจากการใหบริการจํานวน 168.7 ลานบาท ลดลงรอยละ 20.0 ซึ่งตนทุน
จากการใหบริการของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากโครงการ Singapore Parellel Train ไดสิ้นสุดลงในชวงไตรมาสที่ 1
ของป 2554 โดยตนทุนจากการใหบริการคิดเปนรอยละ 69.4 ของรายไดจากการใหบริการ ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้น
ของสัดสวนตนทุนจากการใหบริการเนื่องจากบริษัทฯ มีสัดสวนงานจากโครงการ Singapore Parallel Train ซึ่งเปน
งานที่มีอัตรากําไรสูงนอยลง ในขณะที่มีสัดสวนงานซอมบํารุงเพิ่มสูงขึ้น
กําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตน
ตารางตอ ไปนี้แสดงกํ า ไรขั้น ตนและอัตรากํา ไรขั้ น ตน แบ งเปน กํา ไรจากการกอสร างและกํ า ไรจากการ
ใหบริการ
ป 2552
กําไร
อัตรากําไร
ขั้นตน
ขั้นตน
(ลานบาท)
(รอยละ)

ป 2553
กําไร
อัตรากําไร
ขั้นตน
ขั้นตน
(ลานบาท)
(รอยละ)

ป 2554
กําไร
อัตรากําไร
ขั้นตน
ขั้นตน
(ลานบาท)
(รอยละ)

กําไรขั้นตนจากการกอสราง

776.6

54.1

940.5

55.4

1,466.1

56.6

กําไรขั้นตนจากการใหบริการ

388.8

72.1

474.2

69.2

74.5

30.6

1,165.3

59.0

1,414.6

59.4

1,540.6

54.4

กําไรขั้นตนรวม

กําไรขั้นตนในปบัญชี 2551 2552 ปบัญชี 2552 2553 และปบัญชี 2553 2554 เทากับ 789.2 ลานบาท
1,165.3 ลานบาท และ1,414.6 ลานบาทและ 1,540.6 ลานบาทตามลําดับ หากคิดเปนอัตรากําไรขั้นตน บริษัทฯ จะมี
อัตรากําไรขั้นตนในปบัญชี 2551 2552 ปบัญชี 2552 2553 และปบัญชี 2553 2554 เทากับรอยละ 41.3 รอยละ 59.0
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และรอยละ 59.4 และรอยละ 54.4 โดยอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ มีความผันผวนซึ่งเปนผลจากตางๆ ปจจัย
ดังตอไปนี้
ลั ก ษณะของงาน – ขอบเขตการให บ ริ ก ารของบริ ษั ท ฯ คลอบคลุ ม ถึ ง งานออกแบบรายละเอี ย ดทาง
วิศวกรรม (Detailed Engineering) งานจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) และงานรับเหมากอสรางในโรงงาน
อุตสาหกรรมหนัก (Construction) หรือที่รวมเรียกวา EPC (Engineering, Procurement and
Construction) ซึ่งงานในแตละสวนนั้นจะมีอัตรากําไรไมเทากัน โดยอัตรากําไรในสวนของงานออกแบบ
รายละเอียดทางวิศวกรรม (Detailed Engineering) และงานรับเหมากอสรางในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
(Construction) นั้นจะสูงกวางานจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) เนื่องจากงานออกแบบทางวิศวกรรมและ
งานรับเหมากอสรางในโรงงานอุตสาหกรรมหนักเปนงานที่ตองใชความรูทางวิศวกรรม อาศัยประสบการณ
และความชํานาญในการดําเนินการจึงมีอัตรากําไรที่สูง นอกจากนั้นงานในสวนของการจัดหาวัตถุดิบ
(Procurement) คาใชจายสวนใหญจะเปนการคาวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ จะบวกเพิ่มคาใชจายในการจัดหาลง
ไปจากคาวัตถุดิบซึ่งทําใหงานจัดหาวัตถุดิบมีอัตรากําไรไมสูงมาก ดังนั้น โครงการที่มีสัดสวนรายไดจาก
งานจัดหาวัตถุดิบสูงจึงมีอัตรากําไรที่ต่ํา เมื่อเทียบกับโครงการที่มีสัดสวนรายไดจากการออกแบบทาง
วิศวกรรมและงานรับเหมากอสรางในโรงงานอุตสาหกรรมหนักสูง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน – ประสิทธิภาพในการดําเนินงานมีผลกระทบโดยตรงตออัตรากําไรของ
บริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมมีการดําเนินงานที่ดี อาจจะทําใหงานที่อยูภายใตการดําเนินการของบริษัทฯ ลาชา
ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองวัสดุประกอบการตางๆ หรือมีคาใชจายทั้งในดานแรงงาน สิ้นเปลืองวัตถุดิบ และ
วัสดุประกอบการ
ปริมาณงานเพิ่ม (Add Work) – งานเพิ่มสวนใหญเปนในลักษณะงานรับเหมากอสรางในโรงงาน
อุตสาหกรรมหนัก (Construction) เพราะฉะนั้นงานในสวนนี้โดยมากจะมีอัตรากําไรที่คอนขางสูง โดยปกติ
บริษัทฯ จะไดงานเพิ่มในกรณีตางๆ เชน มีงานเพิ่มเนื่องจากเปนงานที่ไมไดคาดการณไวตั้งแตตน ไดรับ
งานในสวนที่เปนของผูรับเหมารายอื่นๆ เนื่องจากผูรับเหมารายอื่นไมสามารถดําเนินการไดจนจบ หรือไม
สามารถดําเนินไดตามมาตรฐานที่วางไว ดังนั้นในชวงที่บริษัทฯ มีงานเพิ่มสูงจะทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไร
สูงขึ้นตามไปดวย โครงการที่อยูภายใตการดําเนินการของบริษัทฯ หลายโครงการมีปริมาณงานเพิ่มเปน
จํานวนมาก เชน โครงการ Ambatovy ซึ่งมีมูลคางานเพิ่มรวมกันประมาณ 4,000 ลานบาท
ในป บัญ ชี 2552 และปบั ญ ชี 2553 บริ ษัท ฯ มี อัต รากํ า ไรขั้น ตน สูง กวา ในปบัญ ชี 25512554 เล็ก นอ ย
เนื่องจากเปนชวงที่บริษัทฯ มีการดําเนินงานในโครงการ Singapore Parallel Train ที่สิงคโปร ซึ่งเปนโครงการที่ผู
วาจางเปนผูจัดหาวัตถุดิบใหกับบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวาในป 2554
เพราะบริ ษั ท ฯ มี
สัดสวนของงานกอสรางในโรงงานอุตสาหกรรมหนักมากขึ้น และมีสัดสวนของงานจัดหาวัตถุดิบนอยลง เนื่องจาก
บริษัทฯ ชนะการประมูลโครงการ Singapore Parallel Train ที่ประเทศสิงคโปร ในชวงระหวางปบัญชี 2552 ซึ่งเปน
โครงการที่ผูวาจางเปนผูจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนั้นบริษัทฯ มีสัดสวนของงานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับรายไดโดยรวม
นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ปจจัยเหลานี้ทําใหบริษัทฯ มีอัตรา
กําไรมากขึ้น
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คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารหลัก ไดแก เงินเดือนพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาเสื่อมราคา เปน
ตน
ในปบัญชี 2551 2552 ปบัญชี 2552 2553 และปบัญชี 2553 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหาร
เทากับ 86.0 ลานบาท 143.1 ลานบาท และ 110.97 ลานบาท และ 212.2 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ
7.2 รอยละ 4.6 และรอยละ 7.0 ของรายไดรวมตามลําดับ
คาใชจายในการบริหารในปบัญชี 2552 สูงกวาในปบัญชี 2551 จํานวน 57.1 ลานบาท หรือสูงขึ้นคิดเปน
รอยละ 66.4 โดยจากบริษัทฯ มีรายจายเกี่ยวกับพนักงานสูงขึ้น 57.6 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน
ดีเปนพิเศษ
คาใชจายในการบริหารในปบัญชี 2553 นอยกวาในปบัญชี 2552 จํานวน 32.2 ลานบาท หรือลดลงคิดเปน
รอยละ 22.5 เนื่องจากมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานนอยลงจํานวน 22.6 ลานบาท
คาใชจายในการบริหารในปบัญชี 2554 มากกวาในปบัญชี 2553 จํานวน 101.3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิด
เปนรอยละ 91.7 เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงบัญชีโดยมีการตั้งคาเผื่อการไมไดรับคืนภาษีเงินไดรอขอคืนจาก
ประเทศสิงคโปรจํานวน 59.3 ลานบาท มีการบันทึกสํารองคาใชจายเกี่ยวกับการรับประกันผลงานจํานวน 25.0 ลาน
บาท และมีการจายเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) จํานวน 18.1 ลานบาท ตามเงื่อนไขในการขอสนับสนุนในเรื่องภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 13.1 บัตรสงเสริมการลงทุนที่บริษัทฯไดรับ)

คาใชจายทางการเงิน
เนื่องจากบริษัทฯ มีการใชหนี้สินระยะยาวที่มีดอกเบี้ยเปนจํานวนนอย ในปบัญชี 2551 2552 ปบัญชี 2552
2553 และปบัญชี 2553 2554 จึงมีคาใชจายทางการเงินจํานวน 4,180 บาท 73,415 บาท และ 0 บาท และ 31,264
บาท ตามลําดับ

กําไรกอนภาษีเงินได
กําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับปบัญชี 2551 2552 ปบัญชี 2552 2553 และปบัญชี 2553 2554 มีจํานวน
722.0 ลานบาท 1,035.1 ลานบาท และ 1,336.4 ลานบาท และ 1,385.2 ลานบาทตามลําดับ โดยสาเหตุที่ทําใหกําไร
กอนภาษีเงินไดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปนผลจากการที่บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
เปาหมายซึ่งสงผลทําใหลูกคาของบริษัทฯ เพิ่มงานเพิ่ม (Add Work) ใหกับบริษัทฯ มากขึ้นและความคืบหนาของ
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การดําเนินงานตามโครงการของบริษัทฯ รวมถึงการที่บริษัทฯ มีอัตรากําไรเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และกระบวนการทํางานในการกอสรางของบริษัทฯ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ในปบัญชี 2551 2552 ปบัญชี 2552 2553 และปบัญชี 2553 2554 มีจํานวน 225.0
ลานบาท 314.8 ลานบาท และ 141.5 ลานบาท และ 267.2 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
รอยละ 31.2 รอยละ 30.4 รอยละ 10.6 และรอยละ 19.3 ตามลําดับ
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในปบัญชี 2553 และในปบัญชี 2554 ลดลง เมื่อเทียบกับอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลในปบัญชี 2552 เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับการยกเวนภาษีจากการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
(BOI) ในปบัญชี 2553 และปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีสัดสวนกําไรกอนภาษีเงินไดที่ไดรับการยกเวนภาษีตามสิทธิ
(BOI Profit) เทากับรอยละ 66.3 และรอยละ 31.2 ตามลําดับ ซึ่งลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีสัดสวนการใหบริการงาน
กอสรางซึ่งไมไดเกี่ยวของกับการทํางานในโรงงานของบริษัทฯ และไมไดรับการยกเวนภาษีมากขึ้น (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวที่ 2 หัวขอ 13.1 บัตรสงเสริมการลงทุนที่บริษัทฯไดรับ)
กําไรสุทธิ
ในปบัญชี 2551 2552 ปบัญชี 2552 2553 และปบัญชี 2553 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 497.0 ลานบาท
720.3 ลานบาท และ 1,194.9 ลานบาท และ 1,118.0 ลานบาทตามลําดับ โดยสามารถคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ
26.036.2 รอยละ 36.549.5 และรอยละ 50.138.7 ตามลําดับ
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12.2.3.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม
2555
รายได
ผลการดําเนินงานงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมี
รายไดรวม 616.6 ลานบาท และ 637.3 ลานบาท ตามลําดับ รายไดจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการเปน
รายไดหลักของบริษัทฯ โดยในงวดสามเดือนแรกปบัญชี 2554 และปบัญชี 2555 รายไดจากการรับเหมากอสรางและ
การใหบริการคิดเปนรอยละ 95.9 และรอยละ 98.2 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ
รายไดจากการรับเหมากอสราง
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางจํานวน 529.6 ลาน
บาท ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากโครงการ Ambatovy ในประเทศมาดากัสการ สําหรับในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31
มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางจํานวน 563.6 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.0 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันในปที่ผานมา สาเหตุหลักที่ทําใหรายไดจากการรับเหมากอสรางลดลงเนื่องจากโครงการ Ambatovy ได
ดําเนินการมาถึงชวงทดลองกอนผลิตจริง (Commissioning) ซึ่งเปนชวงใกลจบโครงการและเปนชวงที่มีการรับรู
รายไดไมมาก และบริษัทฯ อยูในชวงพิจารณาเพื่อรับโครงการขนาดใหญ ตารางตอไปนี้แสดงรายไดจากการรับเหมา
กอสรางแยกตามโครงการของบริษัทฯ ในชวงระหวางป 2552 ถึงป 2554
ลําดับ

ชื่อโครงการ/ ลูกคา

1

โครงการ Ambatovy/ Dynatec
Madaguscar

2

โครงการ SPP Clean Fuels
Project/ Bechtel

3
4

โครงการ U7 Expansion Project/
MKK Asia
โครงการ TPX Expansion Phase II
Project/ บริษัท ไทยพาราไซลีน
จํากัด
โครงการ/ ลูกคารายอื่นๆ
รวม

ไตรมาสที่ 1 ป 2554

ไตรมาสที่ 1 ป 2555

รอยละ

รายได

รอยละ

รายได

474.4

84.2

475.9

89.9

39.3

7.0

0.0

0.0

49.9

8.8

0.0

0.0

-

0.0

51.6

9.7

0.1

0.0

2.2

0.4

563.6

100.0

529.6

100.0
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รายไดจากการใหบริการ
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการจํานวน 62.4 ลานบาท
สําหรับในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการจํานวน 61.5 ลานบาท ลดลงรอย
ละ 1.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปที่ผานมา โดยรายไดจากการใหบริการสวนใหญเปนรายไดจากการใหบริการ
ซอมบํารุงของบจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส ตารางตอไปนี้แสดงรายไดจากการใหบริการแยกตามโครงการ
ของบริษัทฯ
ไตรมาสที่ 1 ป 2554

ไตรมาสที่ 1 ป 2555

ลําดับ

ชื่อโครงการ/ ลูกคา

1

โครงการ Singapore Parallel Train/
Foster Wheeler Parsons

9.0

14.4

-

0.0

งานซอมบํารุง และงานบริการอื่นๆ

53.4

85.6

61.5

100.0

รวม

62.4

100.0

61.5

100.0

รอยละ

รายได

รอยละ

รายได

รายไดอื่น
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และสิ้นสุดวันที่ 31มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีรายไดอื่น จํานวน
11.2 ลานบาท 25.5 ลานบาทตามลําดับ โดยรายไดอื่นสวนใหญเปนรายไดจากดอกเบี้ยรับและกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน รายไดอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในงวดสามเดือนแรกปบัญชี 2555 เนื่องจากรายไดจากดอกเบี้ยรับที่
เพิ่มขึ้นจํานวน 2.2 ลานบาท และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจํานวน 18.1 ลานบาท
คาใชจาย
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 คาใชจายรวมของ บริษัท
ฯ มีจํานวน 412.0 ลานบาท และ 237.3 ลานบาท ตามลําดับโดยคาใชจายหลักของบริษัทฯ คือ ตนทุนจากการ
รับเหมากอสรางและการใหบริการ ซึ่งงวดสามเดือนแรกปบัญชี 2554 และปบัญชี 2555 ตนทุนจากการรับเหมา
กอสรางและการใหบริการคิดเปนรอยละ 90.0 และรอยละ 74.4 ตามลําดับ
ตนทุนจากการรับเหมากอสราง
ในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31มีนาคม 2554 บริษัทฯ มีตนทุนจากการรับเหมากอสรางจํานวน 331.4 ลานบาท
โดยสวนใหญเปนตนทุนในโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ ซึ่งคิดเปนรอยละ 58.8 ของรายไดจากการ
รับเหมากอสราง
ในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีตนทุนจากการรับเหมากอสรางจํานวน 140.5 ลานบาท
ตนทุนสวนใหญยังคงเปนตนทุนในโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ ซึ่งคิดเปนรอยละ 26.5 ของรายไดจาก
การรับเหมากอสราง สาเหตุที่ทําใหอัตราสวนตนทุนจากการรับเหมากอสรางตอรายไดจากการรับเหมากอสรางลดลง
สวนที่ 2 หนาที่ 114

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

เนื่องจากงานโครงการ Ambatovy ภายใตการดําเนินการของบริษัทฯ ในชวงสามเดือนแรกของป 2555 เปนการเก็บ
ความเรียบรอยของงานเพื่อเตรียมการทดสอบการผลิต ซึ่งสวนใหญเปนงานที่ไมมีตนทุนในสวนของวัตถุดิบ และทํา
ใหอัตราสวนตนทุนจากการรับเหมากอสรางตอรายไดจากการรับเหมากอสรางลดลง
ตนทุนจากการใหบริการ
ในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ มีตนทุนจากการใหบริการจํานวน 43.6 ลานบาท ซึ่งคิด
เปนรอยละ 69.8 ของรายไดจากการใหบริการ สําหรับในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีตนทุนจาก
การใหบริการจํานวน 38.7 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 62.8 ของรายไดจากการใหบริการ สาเหตุที่ทําใหอัตราสวน
ตนทุนจากการใหบริการตอรายไดจากการใหบริการลดลงเนื่องจากงานของบจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส
ในชวงสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 ลูกคาชวยรับภาระในเรื่องของคาใชจายเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือที่ใชใน
การประกอบการบางสวน
กําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตน
ตารางตอ ไปนี้แสดงกํ า ไรขั้น ตนและอัตรากํา ไรขั้น ตน แบงเปน กํ า ไรจากการกอสร างและกํา ไรจากการ
ใหบริการ
งวดสามเดือนสิ้นสุด
31 มีนาคม 2554
กําไร
อัตรากําไร
ขั้นตน
ขั้นตน
(ลานบาท)
(รอยละ)

งวดสามเดือนสิ้นสุด
31 มีนาคม 2555
กําไร
อัตรากําไร
ขั้นตน
ขั้นตน
(ลานบาท)
(รอยละ)

กําไรขั้นตนจากการกอสราง

232.2

41.2

389.1

73.5

กําไรขั้นตนจากการใหบริการ
กําไรขั้นตนรวม

18.8
251.0

30.2
40.1

22.9
412.0

37.2
69.7

กําไรขั้นตนในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 2555 เทากับ 251.0 ลานบาท และ
412.0 ลานบาทตามลําดับ โดยหากคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนจะเทากับรอยละ 40.1 และรอยละ 69.7 ตามลําดับ ซึ่ง
สาเหตุที่ทําใหอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเนื่องจากงานเพิ่มในสวนที่บริษัทฯ รับผิดชอบในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31
มีนาคม 2555 มีสัดสวนงานที่ไมมีวัสดุกอสรางมากขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2554 นอกจากนั้นบริษัทฯ
มีการปรับประมาณการคาใชจายของโครงการ Ambatovy ลง หลังจากโครงการเขาสูชวงสุดทายของการดําเนินการ
กอสรางซึ่งทําใหบริษัทฯ ทราบวาตนทุนจริงต่ํากวาตนทุนที่ตั้งไวลวงหนา ซึ่งการปรับประมาณการดังกลาวมีผลทํา
ใหตนทุนลดลงและสงผลใหกําไรขั้นตนจากการกอสรางในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 เพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2554 มีจํานวน 37.1 ลานบาท และสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 มีจํานวน 58.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 21.1 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 56.6
เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 10.9 ลานบาท และมีคาใชจายในการบริหารที่มาดากัสการ
มากขึ้นจํานวน 4.7 ลานบาท เนื่องจากในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2555 บริษัทฯ เริ่มดําเนินการเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณ
รวมทั้งบุคลากรที่สิ้นสุดการทํางานที่โครงการกลับมายังประเทศไทย
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คาใชจายทางการเงิน
เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกูที่มีภาระดอกเบี้ยนอย บริษัทฯ จึงมีตนทุนทางการเงินในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31
มีนาคม 2554 และงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 เพียง 8,969 บาท และ 5,894 บาท ตามลําดับ
กําไรกอนภาษีเงินได
กําไรกอนภาษีเงินไดในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2554 และงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555
มีจํานวน 225.2 ลานบาท และ 379.3 ลานบาท ตามลําดับหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 68.4 ซึ่งสอดคลองกับการลดลง
ของรายไดในชวงเวลาเดียวกัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2554 และงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 มี
จํานวน 31.4 ลานบาท และ 26.9 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 13.9 รอยละ 7.1 ตามลําดับ
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2554 และงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555
มีจํานวน 193.8 ลานบาท และ 352.4 ลานบาทตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 30.4 และรอยละ 57.1
ตามลําดับ
12.2.3.2

การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

รายได
ผลการดําเนินงานงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทมี
รายไดรวม 1,536.7 ลานบาท และ 2,178.0 ลานบาท ตามลําดับ รายไดจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการ
เปนรายไดหลักของบริษัทฯ โดยในงวดเกาเดือนแรกปบัญชี 2553 และปบัญชี 2554 รายไดจากการรับเหมากอสราง
และการใหบริการคิดเปนรอยละ 99.3 และรอยละ 99.1 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ
รายไดจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการ
ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ มีรายไดจาการรับเหมากอสรางและการใหบริการ
จํานวน 1,526.0 ลานบาท โดยรายไดสวนใหญเปนรายไดจากโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ และ
โครงการ Singapore Parallel Train ที่ประเทศสิงคโปร
ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ มีรายไดจาการรับเหมากอสรางและการใหบริการ
จํานวน 2,160.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 41.5 เมื่อเทียบกับงวดเกาเดือนแรกปบัญชี 2553 โดยรายไดสวนใหญเปน
รายไดจากโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ สาเหตุหลักที่ทําใหรายไดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เนื่องจากความคืบหนาของโครงการ Ambatovy ที่อยูภายใตการดูแล
ของบริษัทฯ เปนไปอยางรวดเร็ว จึงสงผลใหบริษัทฯ มีการรับรูรายไดในชวงเวลาดังกลาวสูงตามไปดวย

สวนที่ 2 หนาที่ 116

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายไดอื่น
ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีรายไดอื่น
จํานวน 10.7 ลานบาท 18.0 ลานบาทตามลําดับ โดยรายไดอื่นสวนใหญเปนรายไดจากดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 68.7 ในงวดเกาเดือนแรกปบัญชี 2554 เนื่องจากบริษัทฯมีกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินตางๆ
คาใชจาย
ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 คาใชจายรวมของ
บริษัทฯ มีจํานวน 843.6 ลานบาท และ 1,103.6 ลานบาท ตามลําดับโดยคาใชจายหลักของบริษัทฯ คือ ตนทุนจากการ
รับเหมากอสรางและการใหบริการ ซึ่งงวดเกาเดือนแรกปบัญชี 2553 และปบัญชี 2554 ตนทุนจากการรับเหมากอสราง
และการใหบริการคิดเปนรอยละ 89.9 และรอยละ 88.3 ตามลําดับ
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ตนทุนจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการ
ในงวดเกาเดือนแรกปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีตนทุนจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการ จํานวน
758.3 ลานบาท โดยสวนใหญเปนตนทุนในโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ และโครงการ Singapore
Parallel Train ที่ประเทศสิงคโปร ทําใหบริษัทฯ มีกําไรขั้นตน 767.8 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ
50.3
ในงวดเกาเดือนแรกปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีตนทุนจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการจํานวน
975.0 ลานบาท โดยสวนใหญเปนตนทุนในโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ ทําใหบริษัทฯ มีกําไรขั้นตน
1,185.0 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 54.9 โดยอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากความสําเร็จใน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของบริษัทฯ
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คาใชจายในการบริหาร
ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเทากับ 85.3 ลานบาท
และ 128.6 ลานบาทตามลําดับ
คาใชจายในการบริหารในงวดเกาเดือนแรกปบัญชี 2553 สูงกวางวดเกาเดือนแรกในปบัญชี 2552 จํานวน 43.3 ลาน
บาท หรื อ สู ง ขึ้ น คิ ด เป น ร อ ยละ 50.8 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ก ารจ า ยเงิ น ค า สนั บ สนุ น กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา ของ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) จํานวน 18 ลานบาท และมีการปรับปรุงการบันทึก
บัญชีโดยไดมีการบันทึกสํารองคาใชจายเกี่ยวกับการรับประกันผลงานจํานวน 24 ลานบาท
คาใชจายทางการเงิน
บริษัทฯ ไมมีคาใชจายทางการเงินในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และมีคาใชจายทางการเงินเพียง
24,601 บาท ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
กําไรกอนภาษีเงินได
จากปจจัยดังกลาวขางตนทําใหบริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ปบัญชี
2553 และ 2554 มีจํานวน 693.2 ลานบาท และ 1,074.4 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 381.2 ลานบาท
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ปบัญชี 2553 และ 2554 มีจํานวน 119.1 ลานบาท
และ 203.3 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 17.2 และรอยละ 18.9 ตามลําดับ
กําไรสุทธิ
ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ปบัญชี 2553 และ 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 574.1 ลานบาท
และ 871.1 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 37.4 และรอยละ 40.0 ตามลําดับ
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12.2.4 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
เนื่องจากธุรกิจรับเหมากอสรางงานโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (“Mechanical Construction”) จะมี
รายการในงบดุลบางรายการซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเฉพาะธุรกิจรับเหมากอสราง จึงตองอธิบายใหเขาใจถึงลักษณะ
รายการเฉพาะดังกลาวและลักษณะการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสราง
เมื่อบริษัทฯ เขาทําสัญญารับเหมากอสรางระยะยาว บริษัทฯ จะตอรองกับผูวาจาง เพื่อใหผูวาจางจายเงิน
คากอสรางลวงหนาใหบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใชจัดซื้อวัสดุที่ใชในการกอสราง (เชน เหล็ก และอุปกรณ
อื่นๆ) สัดสวนของคากอสรางลวงหนาในแตละโครงการจะไมเทากัน จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการตอรองของบริษัทฯ
และผูวาจาง บริษัทฯ สามารถเจรจาเรียกเก็บเงินรับลวงหนาไดสูงในโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ
บริษัทฯจะบันทึกเงินรับลวงหนาในบัญชี “เงินรับลวงหนาจากลูกคา” ซึ่งยอดคงคางในบัญชีนี้จะทะยอยลดลงตาม
ความคืบหนาของโครงการ
เมื่อบริษัทฯ เริ่มดําเนินการกอสรางตามโครงการ บริษัทฯ จะประเมินความคืบหนาของการดําเนินงาน และ
คํานวณรอยละความสําเร็จของงาน (Percentage of Completion) เพื่อใชในการรับรูรายไดในแตละงวดบัญชี งาน
สวนที่บริษัทฯ ทําสําเร็จแลว (รับรูรายไดแลว) แตบริษัทฯ ยังไมไดออกใบแจงหนี้ (invoice) เพื่อเรียกเก็บเงินจาก
ลูกคาจะถูกบันทึกในบัญชี “รายไดคางรับ” หรือ “มูลคางานที่เสร็จแตยังไมไดเรียกเก็บ” ในกรณีที่บริษัทฯ สงใบ
แจงหนี้แลวและรอรับชําระเงินจากลูกคา ยอดคางชําระดังกลาวจะอยูในบัญชี “ลูกหนี้การคา” ในขณะเดียวกันหาก
บริษัทฯ มีการเรียกเก็บเงินกอนการทํางานเงินสวนนั้นจะถูกบันทึกไวในบัญชี “รายไดรับลวงหนา”
ควบคูกับการรับรูรายได บริษัทฯ จะรับรูตนทุนจากการรับเหมากอสรางตามความสําเร็จของงาน และ
ประมาณการคาใชจายที่ประเมินโดยวิศวกรและฝายบริหารของบริษัทฯ คาวัสดุกอสรางที่บริษัทฯ จายไปแลว แตยัง
ไมถูกรับรูเปนตนทุนจากการรับเหมากอสราง จะถูกบันทึกเปน “งานระหวางกอสราง”
เมือบริษัทฯ ดําเนินการกอสรางตามโครงการจนแลวเสร็จ และสงมอบงานใหลูกคาเรียบรอยแลว โดยปกติ
ลูกคาจะขอหักเงินบางสวนไว (เชน รอยละ 10 ของมูลคาโครงการ) เพื่อเปนการประกันผลงานของบริษัทฯ โดย
ลูกคาจะเก็บเงินสวนนี้ไวระยะหนึ่ง (เชน 1 ป) โดยเรียกวาระยะประกันผลงาน บริษัทฯ จะไดรับเงินคืนเมื่อพนระยะ
ประกันผลงานดังกลาว สัดสวนเงินประกันผลงานที่จะถูกหักไว และระยะประกันผลงานในแตละโครงการจะไมเทากัน
ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการตอรองของบริษัทฯ และลูกคา ในกรณีโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสการ มี
การดําเนินการหลายเฟส บริษัทฯ ใหลูกคาหักเงินประกันผลงานเมื่อบริษัทฯ ดําเนินการกอสรางในแตละเฟสแลว
เสร็จ และลูกคาจะทะยอยคืนเงินประกันผลงานในแตละเฟส เมื่อพนระยะประกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มักตอรองกับ
ลูกคาเพื่อขอคืนเงินคาประกันผลงานคืนจากลูกคาเร็วขึ้น โดยบริษัทฯ จะออกหนังสือค้ําประกันธนาคาร (Letter of
Credit) ใหลูกคาแทน ในการนี้บริษัทฯ จะนําบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ ไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันการออก Letter
of Credit ดังกลาว
สินทรัพย
สิน ทรัพยของบริษัทฯ มีสวนประกอบหลัก คือ เงินสดและรายการเที ยบเทาเงิน สด เงินลงทุน ชั่วคราว
ลูกหนี้การคา รายไดคางรับ ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน และที่ดินอาคารและอุปกรณ
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปบัญชี 2551 2552 สิ้นปบัญชี 2552 2553 สิ้น ปปบัญชี 2553 2554 และ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทากับ 2,456.8 ลานบาท 2,705.7 ลานบาท 2,593.9
ลานบาทและ 2,671163.23 ลานบาท และ 2,281.8 ลานบาท ตามลําดับ
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สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปบัญชี 2552 เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยรวม ณ สิ้นปบัญชี 2551 จํานวน 248.9
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดจํานวน 1,059.6 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 63.6 ลานบาท การลดลงของ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้คางรับจํานวน 461.0 ลานบาท และการลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแก
บุคคลที่เกี่ยวของกันจํานวน 370.5 ลานบาท
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปบัญชี 2553 ลดลงจากสินทรัพยรวม ณ สิ้นปบัญชี 2552 จํานวน 111.7
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดจํานวน 512.4 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 226.5 ลานบาท การลดลงของลูกหนี้การคา
และรายไดคางรับ 122.3 ลานบาท การลดลงของเงินฝากที่ติดภาระค้ําประกันจํานวน 112.4 ลานบาท การเพิ่มขึ้น
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ 229.0 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดรอเรียกคืนจํานวน 97.9 ลานบาท
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายนสิ้นปบัญชี 2554 เพิ่มขึ้นลดลงจากสินทรัพยรวม ณ สิ้นป
บัญชี 2553 จํานวน 151.3430.7 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นลดลงรอยละ 7.916.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก
การลดลงเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 49.6466.0 ลานบาท การลดลงของเงินฝากที่ติด
ภาระค้ําประกันจํานวน 135.3 ลานบาท มีการเพิ่มของมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บเงินลงทุนชั่วคราว 67.797.9
ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินประกันผลงานจํานวน 56.870.2 ลานบาท
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยรวม ณ สิ้นปบัญชี 2554 จํานวน
118.6 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มขึ้น 462.2 ลานบาท มีเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 184.0 ลานบาท มีลูกหนี้
การคาลดลง 84.6 ลานบาท และมีมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บลดลง 89.0 ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และ ณ วันที่
30 กันยายน ปบัญชี 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทากับ 625.2 ลานบาท 1,684.8 ลานบาท 1,172.4 ลาน
บาท และ 1,222706.3.0 ลานบาท และ 1,168.5 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 25.4 รอยละ 62.3 รอยละ 45.2
และรอยละ 45.732.7 และรอยละ 51.2 ของสินทรัพยรวม ซึ่งมีสัดสวนที่คอนขางสูง ทั้งนี้ ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ
จะไดรับเงินรับลวงหนาและมีรายไดรับลวงหนาที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกคากอนการดําเนินงานทําใหบริษัทฯ มี
สัดสวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคอนขางสูง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็จะมีการบันทึกหนี้รายการเงินรับ
ลวงหนาจากลูกคาและรายไดรับลวงหนาสูงตามไปดวย
เงินลงทุนชั่วคราว
บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และปบัญชี ณ วันที่ 30
กันยายน 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทากับ 5.0 ลานบาท 68.6 ลานบาท 295.1 ลานบาท และ 362330.8
ลานบาท และ 146.8 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.2 รอยละ 2.5 รอยละ 11.4 และรอยละ 13.615.3 และรอย
ละ 6.4 ของสินทรัพยรวม ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินสดมากเกินกวาความตองการในการใชเงินระยะสั้น บริษัทฯ จะนํา
เงินสวนนี้ไปฝากไวในบัญ ชีเงินฝากประจํา ซึ่งเงินสวนนี้จะถูกบันทึกเปนเงินลงทุนชั่วคราว
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ลูกหนี้การคา รายไดคางรับและมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
ลูกหนี้การคา รายไดคางรับ และ มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ ณ สิ้นปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ป
บัญชี 2553 และปบัญชี 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เทากับ 762.7 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
เทากับ 301.7 ลานบาท 179.3 ลานบาท และ 154.5305.1 ลานบาท และ 138.0 ลานบาท ตามลําดับ หากพิจารณา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประกอบ จะพบวาระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสําหรับปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553
และรอบเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนปบัญชี 2554 และงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 เทากับ 149 วัน
125 วัน 50 วัน และ 3151 วัน และ 57 วันตามลําดับ จํานวนลูกหนี้การคา รายไดคางรับ และมูลคางานที่เสร็จแตยัง
ไมเรียกเก็บ และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ขึ้นกับสัญญาที่บริษัทฯ ทําไวกับ
ลูกคา รวมไปถึงชวงเวลาในการปดบัญชี ในปบัญชี 2552 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคอนขางสูง เนื่องจาก
บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและรายไดคางรับเปนสัดสวนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายได เนื่องจากในชวงปบัญชี 2552
บริษัทฯ ในปบัญชี 2551 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาคอนขางสูงเนื่องจากเปนชวงที่บริษัทฯ เพิ่งทําการเรียกเก็บเงินจาก
ลูกคาแตลูกคายังมิไดทําการชําระเงินใหกับทางบริษัทฯ

วัสดุคงเหลือและงานระหวางกอสราง
วัสดุคงเหลือและงานระหวางกอสราง ณ สิ้นปบัญชี 2551 2552 ปบัญชี 2553 และปบัญชี ณ วันที่ 30
กันยายน 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทากับ 0 บาท 11.6 ลานบาท 23.1 ลานบาท และ 12.611.8 ลาน
บาท และ 14.8 ลานบาทตามลําดับ โดยคิดเปนระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 1 วัน 3 วัน 7 วันและ 4 วัน ตามลําดับ
บริษัทฯ มีสัดสวนของวัสดุคงเหลือและงานระหวางกอสรางคอนขางต่ําเนื่องจากบริษัทฯ มีการสั่งของเมื่อจําเปนตอง
ใชในการดําเนินการเทานั้น นอกจากนั้น บริษัทฯ พยายามที่จะดําเนินการและสงมอบงานใหรวดเร็วที่สุดทําใหงาน
ระหวางกอสรางของบริษัทฯ มีสัดสวนที่คอนขางต่ําเชนเดียวกัน
เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
บริษัทฯ ที่ติดภาระค้ําประกัน ณ สิ้นปบัญชี 2551 สิ้นปบัญชี 2552 และสิ้นปบัญชี 2553 และปบัญชี 2554
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 จํานวน 277.7 ลานบาท 283.6 ลานบาท 171.2 ลาน
บาท และ 65.535.9 ลานบาท และจํานวน 20.1 ลานบาท โดยเงินฝากที่ติดภาระค้ําประกันสวนใหญ เปนเงินประกัน
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ Ambatovy สาเหตุที่ทําใหเงินฝากที่ติดภาระค้ําประกันลดลงมากในระหวางปบัญชี 2553
และไตรมาสที่ 1 ปบัญชี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถลดวงเงินค้ําประกันไดเปนลําดับขั้นเมื่องานในโครงการมี
ความคืบหนา เนื่องจากโครงการ Ambatovy มีความคืบหนาอยางตอเนื่องในระหวางป 2551 2552 ถึงไตรมาสที่ 1 ป
บัญชี 2555 ป 2553 ทําใหเงินฝากที่ติดภาระค้ําประกันลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ สิ้นปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี
2553 และปบัญชี 2554 และไตรมาสที่ 1 ปบัญชี 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีจํานวน 177.7 ลานบาท 188.1
ลานบาท 417.2 ลานบาท และ 407.123.9 ลานบาท และ 425.0 ลานบาท โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ และ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ สิ้นปบัญชี 2553 เพิ่มขึ้นมากจาก ณ สิ้นปบัญชี 2552 เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อ
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เครื่องจักรและอุปกรณจํานวน 48.4 ลานบาท และซื้อที่ดินจํานวน 136.0 ลานบาท และอาคารจากจํานวน 63.0 ลาน
บาท ในระหวางปบัญชี 2553 เพื่อรองรับงานที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทฯ ในชวงปบัญชี 2553 และรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญในระหวางปบัญชี 2554 และชวงสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิและ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ณ สิ้นปบัญชี 2554 สูงขึ้นจากปบัญชี 2553 จํานวน 6.3 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 1.6 ในขณะที่ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2555 สูงขึ้นจาก ณ สิ้นปบัญชี 2554 จํานวน 1.1 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3

12.2.5 การวิเคราะหแหลงที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
ณ สิ้นปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และปบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 1.21 เทา 1.47 เทา 1.09 เทา และ 2.130.97 เทา
และ 1.14 เท า ตามลํ า ดั บ หนี้ สิ น ส ว นมากของบริ ษั ท เป น หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นซึ่ ง ประกอบไปด ว ยส ว นของเงิ น ทุ น
หมุนเวียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะรายไดรับลวงหนาและคาใชจายคางจาย ซึ่งรายการดังกลาวบริษัทฯ มิไดมีภาระ
ดอกเบี้ ย แตอ ย า งใด โดยปรกติโ ครงสร า งของเงิ น ทุ น จะอยู ใ นเกณฑ ที่ เหมาะสม แต อ ย า งไรก็ ต าม ณ วั น ที่ 30
กันยายน 2554 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคอนขางสูงเนื่องจากบริษัทฯ มีเงินปนผลคางจาย
จํานวน 850.1 ลานบาท ซึ่งหากไมนับรวมเงินปนผลคางจายอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะอยูที่ 1.14 เทา
หนี้สิน
หนี้สินของบริษัทฯ มีสวนประกอบหลัก คือ เจาหนี้การคา เงินรับลวงหนา รายไดรับลวงหนา และภาษีเงิน
ได และคาใชจายคางจาย และเงินปนผลคางจาย
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และปบัญชี 2554 ณ วันที่ 30
กันยายน 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทากับ 1,343.3 ลานบาท 1,609.4 ลานบาท 1,352.1 ลานบาท และ
1,818.91,063.9 ลานบาท และ 1,230.6 ลานบาท ตามลําดับ
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปบัญชี 2552 เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวม ณ สิ้นปบัญชี 2551 จํานวน 266.1 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.8 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก การลดลงของเจาหนี้การคาจํานวน 124.3 ลาน
บาท การลดลงของเงินรับลวงหนาจํานวน 157.1 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของรายไดรับลวงหนาจํานวน 485.3 ลาน
บาท
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปบัญชี 2553 ลดลงจากหนี้สินรวม ณ สิ้นปบัญชี 2552 จํานวน 257.4 ลาน
บาท หรือลดลงรอยละ 16.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การลดลงของเจาหนี้การคาจํานวน 25.9 ลานบาท
การลดลงของรายไดรับลวงหนาจํานวน 52.1 ลานบาท และการลดลงของภาษีเงินไดและคาใชจายคางจายจํานวน
165.6 ลานบาท ซึ่งลดลงจากการที่บริษัทฯ ไดรับการงดเวนภาษีในป 2553
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หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายนสิ้นปบัญชี 2554 ลดลงเพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวม ณ สิ้นปบัญชี
2553 จํานวน 427.4288.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นลดลงรอยละ 31.621.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การ
ลดลงของรายไดรับลวงหนาจํานวน 495.6518.3 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดและคาใชจายคางจายจํานวน
74.8141.3 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินปนผลคางจาย 850.1 ลานบาท
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวม ณ สิ้นปบัญชี 2554 จํานวน
166.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.7 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การลดลงของรายไดรับลวงหนาจํานวน
183.9 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินปนผลคางจายจํานวน 400.5 ลานบาท ซึ่งเปนเงินปนผลตามมติที่ประชุมผู
ถือหุนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ซึ่งบริษัทฯ จายเงินปนผลดังกลาวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา ณ สิ้นปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายนปบัญชี 2554 และ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทากับ 195.4 ลานบาท 71.2 ลานบาท 45.3 ลานบาท และ 43.046.6 ลานบาท และ
22.3 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ลดลงเนื่องจากโครงการ Ambatovy ซึ่ง
โครงการใหญภายใตการดําเนินการของบริษัทฯ มาถึงชวงใกลสิ้นสุดทําใหมีการสั่งซื้อวัสดุนอยลงและมีเจาหนี้การคา
นอยลง หากพิจารณาระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยประกอบ จะพบวาระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยสําหรับปบัญชี 2551 ปบัญชี
2552 ปบัญชี 2553 และรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนปบัญชี 2554 เทากับ 66 วัน 60 วัน 22 วัน และ 13
วันและ 18 วันตามลําดับ เจาหนี้การคา รวมถึงระยะเวลาชําระหนี้นั้นในชวงปบัญชี 2551 และ 2552 นั้นคอนขางสูง
เนื่องจากเปนชวงที่โครงการ Ambatovy เพิ่มเริ่มตนทําให บริษัทฯ มีการสั่งวัสดุสําหรับการดําเนินการในโครงการ
คอนขางมากและทําใหมีเจาหนี้การคาเพิ่มตามไปดวย
เงินรับลวงหนาจากลูกคาและรายไดรับลวงหนา
รายไดรับลวงหนา ณ สิ้นปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และปบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทากับ 869.8 ลานบาท 1,197.7 ลานบาท 1,145.7 ลานบาท และ 650.1627.4
ลานบาท และ 443.5 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นและลดลงตามการเรียกเก็บเงินจากลูกคาของบริษัทฯ การ
เปลี่ยนแปลงของเงินรับลวงหนาและรายไดรับลวงหนาขึ้นอยูกับการดําเนินการของโครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีการเรียก
เก็บเงิน ลวงหนาเปนจํานวนมากในป 2552 และป 2553 สาเหตุ ที่ทําใหเงิน รับล วงหนาจากลูกคาและรายไดรับ
ลวงหนาลดลง ณในชวง วันที่ 30 กันยายนปบัญชี 2554 และในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 นั้นเนื่องจาก
โครงการ Ambatovy ดําเนินการมาถึงชวงใกลสิ้นสุดสุดทายของโครงการทําใหมูลคาในบัญชีสวนนี้ลดลง
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ สิ้นปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และปบัญชี 2554 ณ วันที่ 30
กันยายน และ ณ สิ้นปบัญชี 31 มีนาคม 2555 เทากับ 1,113.5 ลานบาท 1,096.3 ลานบาท 1,241.9 ลานบาทและ
1,099.3852.4 ลานบาท และ 1,080.5 ลานบาทตามลําดับ
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงไมมากในชวงปบัญชี 2551 และปบัญชี 2552 เนื่องจากโดย
ปกติบริษัทฯ จะมีการจายเงินปนผลในสัดสวนที่ใกลเคียงกับกําไรสุทธิของบริษัทฯ อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีสวนของผูถือ
หุนเพิ่มจํานวน 145.6 ลานบาทในปบัญชี 2553 เนื่องจากในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯไดมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนชําระแลวอีก 175 ลานบาท หรือจาก 50 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 225 ลานบาท
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2554ในปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนลดลง ลดลง 389.5142.5 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรในงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 จํานวน 871.1 ลานบาท แตมีการจายเงิน
ปนผลในชวงเวลาเดียวกันเพียง 1,250.3 ลานบาทเนื่องจากบริษัทฯ มีการจายเงินปนผลจํานวน 1,250.3 ลานบาท
ขณะที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 1,118.0 ลานบาท ใกลเคียงกับกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในปบัญชี 2554
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนลดลง 48.1 ลานบาท เนื่องจากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติเงินปนผลจํานวน 400.5 ลานบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีกําไร 352.4 ลานบาทใน
งวดเดียวกัน

12.2.6 การวิเคราะหสภาพคลอง
ณ สิ้นปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และปบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2555 บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.49 เทา 1.39 เทา 1.41 เทา และ 1.1.16 61 เทา และ 1.50
เทา ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 1.04 เทา 1.28 เทา 1.22 เทา และ 0.981.32 เทา
และ 1.23 เทา ตามลําดับ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ดี มีความสามารถในการชําระหนี้สินสภาพคลองเกือบทั้งหมดจาก
สินสรัพยสภาพคลองได

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ในปบัญชี 2551 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 825.2 ลานบาท ซึ่งมาจากกําไรสุทธิ
จากการดําเนินงานจํานวน 722.0 ลานบาท และมีกระแสเงินสดจากการลดลงของรายไดรับลวงหนาจํานวน 712.1
ลานบาท ในขณะเดียวกันมีกระแสเงินสดใชไปการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา-บริษัทอื่นจํานวน 661.6 ลานบาท
ในปบัญชี 2552 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,520.4 ลานบาท ซึ่งมาจากกําไร
สุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 1,035.1 ลานบาท มีกระแสเงินสดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาจํานวน 460.8
ลานบาท และมีกระแสเงินสดจากการลดลงของรายไดรับลวงหนา 485.3 ลานบาท ในขณะเดียวกันมีกระแสเงินสดใช
ไปในการดําเนินงานจากการลดลงเพิ่มขึ้นของเงินรับลวงหนาจากลูกคาจํานวน 157.1 ลานบาท
ในปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 904.7 ลานบาท ซึ่งมาจากกําไรสุทธิ
จากการดําเนินงานจํานวน 1,336.4 ลานบาท ในขณะเดียวกันมีกระแสเงินสดใชไปในการดําเนินงานจากการลดลง
ของลูกหนี้เงินประกันผลงาน ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืนลดลง และภาษีเงินไดรอเรียกคืน จํานวน 33.7 ลานบาท 36.9
ลานบาท และ 97.9 ลานบาท
ในปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 748.0 ลานบาท ซึ่งมาจากกําไรจาก
การดําเนินงานจํานวน 1,385.2 ลานบาท ในขณะเดียวกันมีกระแสเงินสดใชไปในการดําเนินงานจากการลดลงของ
รายไดรับลวงหนาจํานวน 518.3 ลานบาท ใชไปในการจายภาษีเงินไดจํานวน 126.9 ลานบาท และใชไปจากการ
เพิ่มขึ้นของมูลคางานที่ยังไมไดเรียกเก็บจํานวน 114.5 ลานบาท
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ในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 272.1 ลาน
บาท ซึ่งมาจากกําไรจากการดําเนินงาน 379.3 ลานบาท มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานจากการ
ลดลงของลูกหนี้การคา 81.6 ลานบาท
การลดลงของมูลคางานแลวเสร็จแตยังไมเรียกเก็บจํานวน 89.0 ลานบาท และมีกระแสเงินสดใชไปในการ
ดําเนินงานจากการลดลงของรายไดรับลวงหนาจํานวน 183.9 ลานบาท
บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 588.4 ลานบาท ในงวดเกาเดือนสิ้นสุด 30
กันยายน 2554 ซึ่งมาจากกําไรสุทธิจํานวน 871.1 ลานบาท ในขณะเดียวกันมีกระแสเงินสดใชไปจากการลดลงของ
รายไดรับลวงหนาจํานวน 495.6 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
ในปบัญชี 2551 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 219.- ลานบาท โดยเงินลงทุนที่ใช
ไปในกิจกรรมการลงทุนสวนใหญใชไปในการลดเงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกันจํานวน 167.4 ลานบาท และเงิน
สดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 44.6 ลานบาท
ในปบัญชี 2552 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 276.7 ลานบาท โดยกระแสเงินสด
รับมาจากเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกบุคคล และบริษัทที่เกี่ยวของจํานวน 382.9 ลานบาท นอกจากนี้
ยังมีเงินลงทุนที่ใชไปในกิจกรรมการลงทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 63.6 ลานบาท และเงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณจํานวน 47.2 ลานบาท
ในปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 372.1 5 ลานบาท โดยเงินลงทุนที่
ใชไปในกิจกรรมการลงทุนสวนใหญใชไปในเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 226.5 ลานบาท และเงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณจํานวน 274.0273.4 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีเงินสดรับจากเงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกันที่
ลดลงจํานวน 112.4 ลานบาท
ในปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 46.7 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีกระแสเงิน
สดรับจํานวน 135.3 ลานบาทจากการลดลงของเงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน มีกระแสเงินสดใชไปในในการ
ลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 35.7 ลานบาท และมีกระแสเงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณจํานวน 53.0 ลานบาท
ในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 190.1 ลาน
บาท โดยสวนใหญเปนการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ ใชเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 7.1
ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปบัญชี 2551 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 219.5 ลานบาท โดยใชไปเพื่อ
การชําระเงินปนผลจํานวน 214.0 ลานบาท
ในปบัญชี 2552 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 737.5 ลานบาท โดยทั้งหมดใช
ไปเพื่อการชําระเงินปนผลจํานวน 737.5 ลานบาท

สวนที่ 2 หนาที่ 126

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ในปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,045.0 ลานบาท โดยใชเพื่อ
ชําระเงินปนผลจํานวน 1,220.0 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีกระแสเงินรับนจากเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจํานวน 175.0
ลานบาท
ในปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,260.7 ลานบาท โดยใชเพื่อ
ชําระเงินปนผลจํานวน 1,250.3 ลานบาท
ในปบัญชี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 52,430 ลานบาท โดยทั้งหมด
เปนเงินสดจายเพื่อชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 410.5 ลานบาท โดยใชไปเพื่อการชําระเงินปนผลจํานวน 400.2 ลานบาท
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12.2.7 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนสภาพคลอง
ณ สิ้นปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายนปบัญชี 2554 และ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2555 บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.49 เทา 1.39 เทา 1.41 เทา และ 1.61 เทา และ 1.50 เทา
1.16 เทา ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 1.04 เทา 1.28 เทา 1.22 เทา และ 0.981.32
เทา และ 1.23 เทา เทาตามลําดับ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ดี มีความสามารถในการชําระหนี้สินสภาพคลองเกือบ
ทั้งหมดจากสินสรัพยสภาพคลองได
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
ในปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และงวดเกาเดือนสิ้นสุด 30 กันยายนปบัญชี 2554 และงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนเทากับ รอยละ 41.3 รอยละ 59.0 รอยละ 59.4
และรอยละ 54.954.4 และรอยละ 69.7 ตามลําดับ ซึ่งอัตรากําไรขั้นตนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงสอดคลอง
กับกําไรขั้นตนของโครงการที่อยูภายใตการดําเนินการของบริษัทฯ ในชวงเวลาดังกลาว โดยสาเหตุที่ทําใหบริษัทฯ มี
อัตรากําไรขั้นตนสูงเปนพิเศษในชวงปบัญชี 2552 และปบัญชี 2553 เนื่องจากงานโครงการ Singapore Parallel
Train ที่ประเทศสิงคโปร ผูวาจางเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบในการกอสรางทั้งหมด ทําใหรายไดในการ
จัดหาวัตถุดิบที่มีอัตรากําไรนอยมีสัดสวนไมมาก และทําใหอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น
สําหรับสาเหตุที่ทําใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
เนื่องจากงานในโครงการ Ambatovy ภายใตการดําเนินการของบริษัทฯ ดําเนินมาอยูในชวงของการเก็บงานเพื่อ
เตรียมทดลองระบบกอนการผลิตจริง (Commissioning) ซึ่งเปนชวงที่มีสัดสวนตนทุนดานวัสดุในการกอสรางลดลง
และทําใหมีอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการปรับประมาณการคาใชจายของโครงการ Ambatovy ลง
หลังจากโครงการเขาสูชวงสุดทายของการดําเนินการกอสรางซึ่งทําใหบริษัทฯ ทราบวาตนทุนจริงต่ํากวาตนทุนที่ตั้ง
ไวลวงหนา
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ในปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และงวดเกาเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน ปบัญชี 2554 และงวด
สามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเทากับรอยละ 28.4 รอยละ 27.9 รอยละ
45.1 และรอยละ 44.147.0 และรอยละ 63.4 ตามลําดับ โดยมีอัตราการหมุนของสินทรัพยในป ในปบัญชี 2551 ป
บัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และงวดเกาเดือนสิ้นสุด 30 กันยายนปบัญชี 2554 เปนเทากับ 1.10 เทา 0.77 เทา 0.91
เทาและ 1.1021 เทา และ 1.11 เทา โดยสาเหตุที่ทําใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและอัตราการหมุนของ
สินทรัพยเพิ่มขึ้นในชวงปบัญชี 2553
และ เกาเดือนแรกปบัญชี 2554 เนื่องจากความคืบหนาของโครงการ
Ambatovy และโครงการ Singapore Parallel Train เปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหบริษัทฯ มีรายไดสูงและทําให
อัตราสวนดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นดวย
12.2.8 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล ใน
อัตราหุนละ 1.65 บาท จํานวน 225 ลานหุน รวมเปนเงินจํานวน 371.25 ลานบาท
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12.3 คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ในชวงสามปที่ผานมาบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการจายคาตอบแทนใหกับผูตรวจสอบบัญชี ดังตาราง
ดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
บริษัทที่รับการตรวจ
ปบัญชี 2552
บริษัทฯ

ผูตรวจสอบบัญชี

บริษัท เอเอสที มาสเตอร
จํากัด
บจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ บริษัท เอเอสที มาสเตอร
เซอรวิสเซส
จํากัด
รวม
ปบัญชี 2553
บริษัทฯ
บริษัท เอเอสที มาสเตอร
จํากัด
บจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ บริษัท เอเอสที มาสเตอร
เซอรวิสเซส
จํากัด
บจ. เคซีบีเอส สโตร
คุณเกียรติ กอเกียรติ
รวม
ปบัญชี 2554
บริษัทฯ
บริษัท เอเอสที มาสเตอร
จํากัด
บจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ บริษัท เอเอสที มาสเตอร
เซอรวิสเซส
จํากัด
บจ. เคซีบีเอส สโตร
บริษัท เอเอสที มาสเตอร
จํากัด
รวม
งวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555
บริษัทฯ
บริษัท เอเอสที มาสเตอร
จํากัด
บจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ บริษัท เอเอสที มาสเตอร
เซอรวิสเซส
จํากัด
บจ. เคซีบีเอส สโตร
บริษัท เอเอสที มาสเตอร
จํากัด
รวม

คาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี

คาบริการอื่น

รวม

550,000.0

350,000.0

900,000.0

365,416.7

2,916.7

368,333.3

915,416.7

352,916.7

1,268,333.3

550,000.0

-

550,000.0

311,666.7

-

311,666.7

19,500.0
881,166.7

-

19,500.0
881,166.7

412,500.0

-500,000.0

1,050,000.0

255,000.0

-

340,000.0

76,666.0

-

100,000.0

744,166.0

-500,000.0

1,490,000.0

175,000.0

-

175,000.0

92,500.0

-

92,500.0

40,000.0

-

40,000.0

307,500.0

-

307,500.0
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12.4 ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ความผันผวนของรายได
รายไดจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการมีความผันผวนขึ้นอยูกับวัฐจักรธุรกิจ (Business Cycle)
ของอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเหมืองแร ในชวงสามปที่ผานมา
ความตองการบริการรับเหมากอสรางงานโลหะอุตสาหกรรมหนัก (Mechanical Construction) ในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมและปโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเหมืองแร มีการเติบโตอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี
บริษัทฯ ไมสามารถคาดการณแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมดังกลาวในอนาคตได ซึ่งหากความตองการผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม ปโตรเคมี พลังงาน และเหมืองแรทั่วโลกลดลง อาจจะทําใหผูประกอบการหรือเจาของโครงการ ชะลอหรือ
ยกเลิกโครงการขยายกําลังการผลิต ซึ่งอาจกระทบตอรายไดและกําไรของบริษัทฯ ในที่สุด
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดตระหนักถึงผลกระทบจากความผันผวนอันเนื่องมาจากวัฐจักรธุรกิจ (Business
Cycle) ดังกลาว บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะรักษาความตอเนื่องของรายได โดยบริษัทฯ จะผลิตงานใหมีคุณภาพ ได
มาตรฐาน และสงมอบงานตรงตอเวลา ในราคาที่เหมาะสม เปนที่พึงพอใจแกลูกคา เพื่อใหลูกคามอบหมายงานชิ้น
ใหมใหบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) รวมถึงการรักษา
สถานภาพการเปนผูผลิตงานโครงสรางเหล็ก งานประกอบและ เชื่อมทอ และงานประกอบโรงงานสําเร็จรูปของ
ผูรับเหมาหลัก เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ มีงานกอสราง (Backlog) อยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นบริษัทฯ ยัง
มีรายไดจากงานปรับปรุงและซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งเปนรายไดที่บริษัทฯ ไดรับอยางตอเนื่องเนื่องจาก
ลูกคาของบริษัทฯ จําเปนจะตองปรับปรุงและซอมบํารุงเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอเพื่อรักษาใหเครื่องจักรอยูในสภาพดี
ตลอดเวลา
ทรัพยากรบุคคล
การกอสรางงานโครงสรางเหล็กในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ (Mechanical Construction) เปนงานที่
ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ เนื่องจากเปนการกอสรางสําหรับรองรับการผลิตในอุตสาหกรรมหนัก ดังนั้น
การกอสรางจะตองรองรับแรงดัน ความรอน ความเปนกรดดาง การทนตอการกัดกรอน ที่อาจเกิดขึ้นในการ
ดําเนินการ หากมีช้นิ งานที่ไมไดมาตรฐานอาจกอใหเกิดความเสียหายตอกระบวนการผลิตโดยรวมได ซึ่งการกอสราง
เหลานี้ ตองอาศัยทีมวิศวกรและชางที่มีความสามารถ และประสบการณสูง การสูญเสียบุคลากรเหลานี้ อาจสงผลให
บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแขงขันและกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการวางนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด โดยมีการมุงเนน
การพัฒนาความสามารถ และความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรใน
แตละระดับ รวมทั้งการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละบุคคล นอกจากนั้น บริษัทฯ มี
นโยบายใหวิศวกรอาวุโสถือหุนของบริษัทฯ นโยบายเหลานี้ทําใหผลประโยชนของพนักงานและบริษัทฯ ตรงกัน และ
ทําใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถบริหารนโยบายในการบริหารทรัพยกรบุคคล
เหลานี้ไดเปนอยางดี จะทําใหบริษัทฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถมากขึ้นและอาจสงผลกระทบในเชิงบวกตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
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คาแรง
บริษัทฯ อาศัยวิศวกรและแรงงานที่มีฝมือจํานวนมากในการดําเนินธุรกิจ หากรัฐบาลเพิ่มราคาคาแรงขั้นต่ํา
จะทําใหบริษัทฯ มีภาระคาแรงสูงขึ้น และมีผลกําไรนอยลง อยางไรก็ดีแรงงานที่ทํางานใหกับบริษัทฯ สวนใหญเปน
แรงงานที่มีฝมือ สวนใหญจึงไดรับคาแรงที่สูงกวาที่กําหนดโดยราคาคาแรงขั้นต่ําอยูแลว นอกจากนั้นโดยปกติตาม
สัญญาวาจางรับเหมากอสราง หากราคาวัตถุดิบหรือราคาคาแรงปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯ สามารถ
เจรจากับผูวาจางเพื่อตอรองขอขึ้นราคารับเหมากอสรางได บริษัทฯ จึงเชื่อวาบริษัทฯ จะไมไดรับผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญหากราคาคาแรงขั้นต่ํามีการปรับตัวสูงขึ้น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
เนื่องจาก สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมหลายฉบับ โดยบริษัทเริ่มจะตอง
ปรับปรุงบัญชีของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปมาตราฐานบัญชีที่ปรับปรุงใหมดังกลาว ในปบัญชี 2554 บริษัทประเมินผล
กระทบจากการปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานบัญชีใหม ดังนี้
-

บริษัทฯ จะตองตั้งสํารองหนี้สินเกี่ยวกับซึ่งจะสงผลกระทบใหคาใชจายในงบกําไรขาดทุนของ
บริษัทฯ งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนในรอบปบัญชี 2554 เพิ่มขึ้นจํานวน 15.420.6 ลาน
บาท
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