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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1

งบการเงิน
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

สําหรับงบการเงินงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ตรวจสอบโดยนายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งไดแสดง
ความเห็นวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แตใหขอสังเกตเรื่องการมิไดตรวจสอบปริมาณและมูลคาสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน
73.73 ลานบาท ในงบการเงินของบริษัท เนื่องจาก ณ ขณะนั้นยังไมไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีและไมสามารถใชวิธีการอื่น
ตรวจสอบใหเปนที่พอใจในปริมาณและมูลคาสินคาคงเหลือดังกลาว
สําหรับงบการเงินงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ตรวจสอบโดยนายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งไดแสดง
ความเห็ นว างบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจกาของบริษัท แสดงฐานะการเงิ นและผลการดํ าเนินงานถู กต องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และใหขอสังเกตบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการแสดงราคาทุนของสินคาคงเหลือจากวิธี
เขากอนออกกอนเปนวิธีถัวเฉลี่ยน้ําหนัก
สําหรับงบการเงินงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตรวจสอบโดยนายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท ซึ่งไดแสดงความเห็นวา
งบการเงินรวมของบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
ไดใหขอสังเกตในระหวางป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อ
จัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดง
เปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯและ
บริษัทยอยไดปรับปรุงภาระผูกพันที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 โดยใชวิธีปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 นอกจากนี้ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ในป 2554 บริษัทฯ
ไดเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีสินทรัพยถาวรจากวิธีราคาที่ตีใหมเปนวิธีราคาทุนโดยใชวิธีการปรับยอนหลัง และป 2553 บริษัทฯและบริษัท
ยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในการแสดงราคาทุนของสินคาคงเหลือจากวิธีเขากอนออกกอนเปนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
สําหรับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
สอบทานโดยนายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท ซึ่งไดแสดงความเห็นวา
ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางการดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงิน
ระหวางกาลในสาระสําคัญจากการสอบทาน
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12.1.2

ตารางสรุปงบการเงิน บริษทั แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
งบดุล

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554 และ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
หนวย: บาท
งบการเงินรวม
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
เงินลวงหนาคาสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินปนผลคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

ณ 31 ธันวาคม 2552

ณ 31 ธันวาคม 2553

ณ 31 ธันวาคม 2554

ณ 30 มิถุนายน 2555

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

รอยละ

1.68% 10,470,746
24.63% 168,218,346
28.96% 227,005,767
55.27% 405,694,859

1.56%
25.05%
33.81%
60.42%

13,847,560
93,423,743
92,966,802
200,238,105

รอยละ

3.89%
3,338,353
26.24% 119,413,503
26.11% 195,041,135
56.25% 317,792,991

รอยละ

0.70%
9,767,451
25.05% 143,025,729
40.92% 168,204,368
66.67% 320,997,549

รอยละ

31,348,934 8.81% 46,935,897
9.85% 47,489,408
8.18% 42,622,098
6.35%
124,290,701 34.91% 104,575,110 21.94% 208,729,131 35.94% 219,774,081 32.73%
6,440,145
1.35%
484,885
0.10%
3,052,797
0.53%
2,849,193
0.42%
128,300 0.04%
425,300
0.09%
503,392
0.09%
518,043
0.08%
155,767,935 43.75% 158,861,337 33.33% 259,774,729 44.73% 265,763,416 39.58%
356,006,040 100.00% 476,654,328 100.00% 580,772,278 100.00% 671,458,275 100.00%

110,147,965 30.94%
59,635,252 16.75%
9,947,258 2.79%
หนีส้ ินระยะยาวตามสัญญาเชาทางการเงินทีค่ รบกําหนดในหนึ่งป
445,683 0.13%
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป
8,218,938 2.31%
เงินกูยืมจากกรรมการ
4,858,175 1.36%
เจาหนี้กรรมการจากการซื้อทรัพยสิน
7,800,000 2.19%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
201,053,271 56.47%
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
2,045,639 0.57%
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
12,665,369 3.56%
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
14,711,009 4.13%
รวมหนี้สิน
215,764,280 60.61%
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
91,950,000 25.83%
ทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว
91,950,000 25.83%
สวนลดมูลคาจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ
7,442,633 2.09%
กําไรสะสม จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
524,700 0.15%
กําไรสะสม ยังไมไดจัดสรร
23,589,904 6.63%
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน-สุทธิ
16,733,555 4.70%
รวมสวนของบริษัทใหญ
140,240,792 39.39%
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
969 0.00%
รวมสวนของผูถือหุน
140,241,760 39.39%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
356,006,040 100.00%

204,129,689
27,254,304
19,093,468
1,143,379
6,898,256
258,519,095

42.83% 239,737,792
5.72% 30,933,564
4.01%
9,407,060
0.24%
1,757,496
1.45%
8,815,744
54.24% 290,651,655

41.28% 285,313,826
5.33% 33,479,922
- 69,935,500
1.62% 11,877,479
0.30%
1,827,500
1.52%
7,229,850
50.05% 409,664,077

42.49%
4.99%
10.42%
1.77%
0.27%
1.08%
61.10%

4,673,914
6,771,688
11,445,602
269,964,697

0.98%
6,000,322
1.42% 13,352,318
5,274,742
2.40% 24,627,382
56.64% 315,279,036

1.03%
5,000,437
2.30% 10,959,505
0.91%
4,841,918
4.24% 20,801,861
54.29% 430,465,937

0.74%
1.63%
0.72%
3.10%
64.11%

131,950,000 27.68%
121,950,000 25.58%
7,442,633
1.56%
524,700
0.11%
76,769,657 16.11%
206,686,991 43.36%
2,640
0.00%
206,689,630 43.36%
476,654,328 100.00%
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131,950,000 22.72%
131,950,000 22.72%
7,442,633
1.28%
524,700
0.09%
125,571,871 21.62%
265,489,204 45.71%
4,037
0.00%
265,493,241 45.71%
580,772,278 100.00%

131,950,000 19.65%
131,950,000 19.65%
7,442,633
1.11%
4,024,700
0.60%
97,570,969 14.53%
240,988,302 35.89%
4,035
0.00%
240,992,337 35.89%
671,458,275 100.00%
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554 และ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
หนวย: บาท
ผลการดําเนินงาน
รายไดหลัก
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
รวมรายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขาย
ตนทุนขายและบริการ
รวมตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดคาเชา
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงสวนกําไร/การแบงปนกําไร
เบ็ดเสร็จรวม:
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

รวม

2552
จํานวนเงิน รอยละ

งบการเงินรวม
2553
2554
จํานวนเงิน รอยละ
จํานวนเงิน

รอยละ

งวด 6 เดือนแรก ป 2555
จํานวนเงิน
รอยละ

435,949,523 97.71%
5,695,338 1.28%
441,644,861 98.99%

513,646,909 96.57%
8,440,465 1.59%
522,087,374 98.16%

667,639,938
7,084,253
674,724,191

97.95%
1.04%
98.99%

358,043,821
2,596,839
360,640,659

97.00%
0.70%
97.70%

341,235,514 76.48%
341,235,514 76.48%
100,409,347 22.74%
1,200,000 0.27%
3,321,935 0.74%
21,458,916 4.81%
31,606,857 7.08%
10,819,036 2.42%
41,046,474 9.20%
13,188,238 2.96%
27,858,235 6.24%
- 0.00%
27,858,235 6.24%

385,416,889
385,416,889
136,670,485
9,795,350
32,253,558
27,227,636
9,401,700
77,582,940
24,401,515
53,181,425
53,181,425

72.46%
72.46%
26.18%
1.84%
6.06%
5.12%
1.77%
14.59%
4.59%
10.00%
0.00%
10.00%

515,957,624
515,957,624
158,766,566
6,879,335
40,711,589
36,336,067
12,656,811
75,941,433
22,740,083
53,201,351
53,201,351

75.70%
75.70%
23.53%
1.01%
5.97%
5.33%
1.86%
11.14%
3.34%
7.81%
0.00%
7.81%

263,742,805
263,742,805
96,897,854
8,486,785
20,936,874
18,981,557
8,010,104
57,456,104
12,021,508
45,434,596
45,434,596

71.45%
71.45%
26.87%
2.30%
5.67%
5.14%
2.17%
15.57%
3.26%
12.31%
0.00%
12.31%

53,179,754 10.00%
1,671 0.00%
53,181,425 10.00%

53,197,953
3,398
53,201,351

7.80%
0.00%
7.81%

45,432,598
1,998
45,434,596

12.31%
0.00%
12.31%

20,601,076
7,257,159
27,858,235

4.62%
1.63%
6.24%
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554 และ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
หนวย: บาท
งบการเงินรวม
รายการ

ป 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเสื่อมราคา
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุน(กลับรายการ)จากมูลคาสินคาลดลง
ขาดทุน(กําไร)จากการขายและตัดจําหนายสินทรัพย
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยจากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ผลประโยชนพนักงานจาย
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินสดจายเงินมัดจําคาที่ดิน
ซื้อสินทรัพยถาวร
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรพัยถาวร
จายเงินปนผลใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รับชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุน
จายชําระเงินกูยืมจากกรรมการ
จายชําระเงินกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางจายจากสถาบันการเงิน
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

6 เดือนแรก
ป 2555

ป 2553

ป 2554

41,046,474

77,582,940

75,941,433

57,456,104

16,841,366
3,105,048
23,509,172
2,823,633
10,819,036
98,144,729

16,115,100
3,895,204
(501,609)
9,401,700
106,493,334

13,931,770
(1,197,097)
(1,191,922)
(2,417,826)
879,002
12,656,811
98,602,172

8,197,718
(868,685)
(888,480)
18,998
407,176
8,010,104
72,332,935

33,483,525
(18,993,768)
14,364,458

(30,129,300)
(105,969,536)
(297,000)
(136,395,836)

(8,129,155)
28,028,688
(78,092)
19,821,441

(21,155,730)
(57,927,569)
(79,083,299)

15,656,574

(36,041,408)

(9,498,083)

15,656,574
128,165,761
120,056,865

(36,041,408)
(65,943,910)
(15,255,306)
(81,199,216)

(9,498,083)
108,925,531
(33,535,123)
75,390,408

(621,844)
(840,000)
(1,461,844)
(8,212,208)
(9,551,088)
(17,763,297)

(14,104,770)
577,022
(14,136,209)

(15,586,962)
(6,440,145)
(11,828,929)
(315,650)
2,815,740
(31,355,947)

(553,512)
(114,195,173)
(2,898,680)
5,298,120
(2,000)
(112,351,244)

4,867,310
(19,058,062)
(14,190,752)

(9,401,700)
93,981,724
30,000,000
(4,858,175)
(7,214,363)
(461,530)
102,045,956
(10,509,207)
13,847,560
3,338,353

(12,656,811)
35,608,104
10,000,000
8,498,117
1,940,525
43,389,934
6,429,098
3,338,353
9,767,451

(8,010,104)
45,576,033
(3,978,706)
(929,880)
32,657,343
703,295
9,767,451
10,470,746

(11,338,750)
(45,899,773)
(10,532,389)
(26,094,000)
(98,898,267)
7,022,388
6,825,172
13,847,560
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554 และ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
อัตราสวนทางการเงิน

2552 *

2553

2554

6 เดือนแรก
ป 2555

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง

(เทา)

1.00

1.23

1.10

0.99

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

(เทา)

0.53

0.47

0.53

0.44

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

(เทา)

0.60

(0.35)

0.27

(0.05)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

(เทา)

4.67

5.01

5.34

5.07**

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

79

73

69

73**

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

(เทา)

3.67

2.68

2.84

2.67**

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

(วัน)

100

137

129

137**

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา

(เทา)

10.19

16.20

35.15

34.60**

ระยะเวลาชําระหนี้

(วัน)

36

23

11

11**

วงจรเงินสด

(วัน)

143

187

187

199**

อัตรากําไรขั้นตน

(%)

22.74%

26.18%

23.53%

26.87%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

11.62%

16.35%

13.00%

17.74%

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร

(%)

231.48%

(93.35%)

85.09%

(27.13%)

อัตราสวนกําไรสุทธิ

(%)

6.24%

10.00%

7.81%

12.31%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

(%)

19.86%

30.66%

22.53%

35.88%**

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

(%)

7.83%

12.77%

10.06%

14.51%**

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

(%)

35.17%

59.70%

42.64%

44.88%**

อัตราการหมุนของสินทรัพย

(เทา)

1.25

1.28

1.29

1.18**

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

(เทา)

1.54

1.31

1.19

1.79

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

(เทา)

11.85

(7.01)

8.61

(1.03)

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(เทา)

1.06

(1.46)

0.59

1.31

อัตราการจายเงินปนผล

(%)

37.67%

-

131.45% ***

-

(บาท)

0.14

0.27

0.27

0.45**

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน

อัตรากําไรตอหุนปรับลดเต็มที่ ****

หมายเหตุ: * คํานวณจากงบการเงินรวมป 2552 โดยไมไดเฉลี่ยกับป 2551 เนื่องจากป 2551 เปนตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
** คํานวณเปนป (Annualized)
*** บริษัทจายเงินปนผลเปนจํานวน 69.93 ลานบาท โดยเปนการจายจากผลประกอบการที่ผานมา (จายจากกําไรสะสม ณ สิ้นป 2554)
**** คํานวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
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12.2

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ภาพรวมการดําเนินงานที่ผานมา

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑทอรอยสายไฟ (Electrical Conduit) ทอระบายอากาศ (Duct) ทอ
กอสราง (Post-Tension Duct) และทอประปา PP-R รวมถึงอุปกรณขอตอตางๆ โดยมีการจัดจําหนายทั้งภายในและตางประเทศ ผาน
ชองทางการจําหนายทางตรงตอผูรับเหมากอสรางและเจาของโครงการ และผานตัวแทนจําหนาย โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัทแบงเปน
ตัวแทนจําหนาย (Dealer), ผูรับเหมากอสราง (Contractor), และเจาของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทถือเปน
วัสดุกอสรางที่จําเปนในอุตสาหกรรมกอสรางและอสังหาริมทรัพย ดังนั้น การเติบโตของรายไดจึงเปนไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรม
ดังกลาว และดวยความหลากหลายของผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยราคาที่เหมาะสม และมาตรฐาน
คุณภาพของผลิตภัณฑจากสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ ประกอบกับการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักและยอมรับของผูใช เปน
ปจจัยที่มีสวนผลักดันใหบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงานในป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 กลุมบริษัทมีรายไดรวมจํานวนเทากับ 446.17 ลานบาท
531.88 ลานบาท 681.60 ลานบาท และ 369.13 ลานบาท ตามลําดับ รายไดรวมดังกลาวแบงเปน
(1) รายไดจากการขายในป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 จํานวนเทากับ 435.95 ลานบาท 513.65 ลานบาท
667.64 ลานบาท และ 358.04 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 97.91 รอยละ 96.57 รอยละ 97.95 และรอยละ 97.00 ของ
รายไดรวม ตามลําดับ มีอัตราการเติบโตคิดเปนรอยละ 17.82 ในป 2553 รอยละ 29.98 ในป 2554 และรอยละ 11.17 สําหรับงวด 6
เดือนแรกป 2555 รายไดจากการขายมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องเนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเปนหลัก
(2) รายไดจากการบริการในป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 จํานวนเทากับ 5.67 ลานบาท 8.44 ลานบาท
7.08 ลานบาท และ 2.60 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.28 รอยละ 1.59 รอยละ 1.04 และรอยละ 0.70 ของรายไดรวม
ตามลําดับ รายไดจากการบริการของกลุมบริษัทมีสัดสวนไมมาก เนื่องจากธุรกิจหลักของกลุมบริษัทคือการผลิตและจัดจําหนาย โดย
รายไดจากการบริการสวนใหญเปนรายไดจากการบริการติดตั้งทอระบายอากาศใหกับลูกคาของบริษัท JSVT
(3) รายไดอื่นในป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 จํานวนเทากับ 4.52 ลานบาท 9.80 ลานบาท 6.88 ลานบาท
และ 8.49 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.01 รอยละ 1.84 รอยละ 1.01 และรอยละ 2.30 ของรายไดรวม ตามลําดับ
รายไดอื่น ไดแก รายไดจากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายสินทรัพย ดอกเบี้ยรับ เปนตน
กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 จํานวน 27.86 ลานบาท 53.18 ลานบาท 53.20
ลานบาท และ 45.43 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.24 รอยละ 10.00 รอยละ 7.81 และรอยละ 12.31 ตามลําดับ
ในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 90.90 จากป 2552 เนื่องจากคาซอมแซมเครื่องจักรลดลง ทําใหกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นประกอบ
กับคาใชจายในการบริหารและดอกเบี้ยจายที่ลดลง สงผลใหกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น สําหรับป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ
ใกลเคียงกับป 2553 แตดวยรายไดรวมในป 2554 มากกวาป 2553 สงผลใหอัตรากําไรสุทธิลดลง สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2555 กลุม
บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนหนาเนื่องจากสัดสวนตนทุนวัตถุดิบตอรายไดลดลง สงผลใหกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
ประกอบกับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงเหลือรอยละ 23 และบริษัทไดเริ่มใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากบัตรสงเสริมการลงทุน BOI
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12.2.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับป 2552 – ป 2554 และ งวด 6 เดือนแรก ป 2555
รายได
รายไดรวมของกลุมบริษัทในป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 มีจํานวนเทากับ 446.17 ลานบาท 531.88 ลาน
บาท 681.60 ลานบาท และ 369.13 ลานบาท ตามลําดับ โดยแบงเปนรายไดจากการขาย รายไดจากการบริการ และรายไดอื่น ซึ่ง
สามารถสรุปโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทสําหรับป ป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 ดังตารางตอไปนี้
โครงสรางรายได
รายไดจากการขาย:
1. ทอรอยสายไฟ 1
1

2. ทอน้ําประปา
3. ทอระบายอากาศ 1
4. ทอสําหรับงานกอสราง 1
5. เหล็กมวนและเหล็กแผน
รวมรายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น ๆ
รายไดรวม
หมายเหตุ:

1

บริษัท
JSVH
JSVH
JSVT
JSVT
JSVH

2552
ลานบาท รอยละ
302.97 67.91
0.03
0.01
39.84
8.93
89.67 20.10
3.43
0.77
435.95 97.71
5.70
1.28
441.64 98.99
4.52
1.01
446.17 100.00

2553
ลานบาท รอยละ
354.77
1.72
49.26
95.15
12.75
513.65
8.44
522.09
9.80
531.88

66.70
0.32
9.26
17.89
2.40
96.57
1.59
98.16
1.84
100.00

2554
ลานบาท รอยละ
459.07
4.98
64.57
127.50
11.52
667.64
7.08
674.72
6.88
681.60

67.35
0.73
9.47
18.71
1.69
97.95
1.04
98.99
1.01
100.00

งวด 6 เดือน ป 2555
ลานบาท รอยละ
242.09 65.58
2.25
0.61
36.62
9.92
67.01 18.15
10.07
2.73
358.04 97.00
2.60
0.70
360.64 97.70
8.49
2.30
369.13 100.00

รายไดรวมถึงผลิตภัณฑขอ ตอสําหรับผลิตภัณฑนนั้ ๆ ดวย

รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายผลิตภัณฑของกลุมบริษัทในป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรก ป 2555 มีมูลคาเทากับ 435.95 ลาน
บาท 513.65 ลานบาท 667.34 ลานบาท และ 358.04 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 97.71 รอยละ 96.57 รอยละ 97.95 และ
รอยละ 97.00 ของรายไดรวม ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 17.82 รอยละ 29.98 และรอยละ 11.17 สําหรับป 2553 ป
2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 ตามลําดับ รายไดจากการขายดังกลาวมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องเนื่องจากปริมาณการขาย
เพิ่มขึ้นเปนหลัก โดยรายไดจากการขายของกลุมบริษัทสามารถแบงไดดังนี้:
(1) รายไดจากการขายทอรอยสายไฟ ในป 2552 – ป 2554 มีมูลคาเทากับ 302.97 ลานบาท 354.77 ลานบาท และ 459.07
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 67.91 รอยละ 66.70 และรอยละ 67.35 ของรายไดรวม ตามลําดับ รายไดจาการขายทอรอยสายไฟ
มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจกอสรางและโครงการอสังหาริมทรัพย โดยในป 2553 มีอัตราการขยายตัว
รอยละ 17.00 จากปกอนหนา และในป 2554 มีอัตราการขยายตัวรอยละ 29.40 จากปกอนหนา ซึ่งในป 2554 รายไดจาการขายทอรอย
สายไฟมีอัตราการขยายตัวคอนขางสูงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรานคาตัวแทนจําหนายและการสนับสนุนจากผูออกแบบที่ใหความมั่นใจ
ในผลิตภัณฑ Arrow Pipe ทําใหในโครงการตางๆ มีการใชงานมากขึ้น ทั้งนี้ รายไดจากการขายทอรอยสายไฟสวนใหญเปนรายไดจาการ
ขายทอเหล็กรอยสายไฟ รองลงมา คือ รายไดจากการขายทอเหล็กออนรอยสายไฟกันน้ํา และรายไดจากการขายทอเหล็กออนรอย
สายไฟ ตามลําดับ โดยมีสัดสวนเฉลี่ยป 2552 – ป 2554 ประมาณรอยละ 67 รอยละ 20 และรอยละ 13 ของรายไดรวม ตามลําดับ ทั้งนี้
บริษัทมีการขายทอรอยสายไฟใหกับลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีสัดสวนรายไดจากการขายใหลูกคาในประเทศเฉลี่ยป
2552 – ป 2554 ประมาณรอยละ 80 และลูกคาตางประเทศประมาณรอยละ 20 ของรายไดจากการขายทอรอยสายไฟรวม
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รายไดจากการขาย
ทอรอยสายไฟ
ทอเหล็กรอยสายไฟ
ทอเหล็กออนรอยสายไฟ
ทอเหล็กออนรอยสายไฟกันน้ํา
รวมรายไดจากการขายทอรอยสายไฟ

2552
ลานบาท รอยละ
198.60 65.55
41.30 13.63
63.07 20.82
302.97 100.00

2553
ลานบาท รอยละ
236.31
66.61
47.51
13.40
70.94
20.01
354.77 100.00

2554
งวด 6 เดือน ป 2555
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
318.34
69.34
163.38 67.49
56.40
12.30
25.16 10.39
84.33
18.39
53.55 22.12
459.07 100.00
242.09 100.00

สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2555 บริษัทมีรายไดจากการขายทอรอยสายไฟมูลคาเทากับ 242.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ
65.58 ของรายไดรวม โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.83 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปกอนหนา เนื่องจากการขยายตัวของ
โครงการอสังหาริมทรัพย โดยมีสัดสวนรายไดจากการขายใหลูกคาในประเทศและตางประเทศคิดเปนรอยละ 85 และรอยละ 15 ของ
รายไดจากการขายทอรอยสายไฟรวม ตามลําดับ
(2) รายไดจากการขายทอน้ําประปา PP-R ในป 2552 – ป 2554 และสําหรับงวด 6 เดือนป 2555 มีมูลคาเทากับ 0.03 ลาน
บาท 1.72 ลานบาท 4.98 ลานบาท และ 2.25 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.01 รอยละ 0.32 รอยละ 0.73 และรอยละ 0.61 ของ
รายไดรวม ตามลําดับ ทอประปา PP-R เปนผลิตภัณฑใหมของบริษัท โดยในชวงป 2552 บริษัทไดมีการขายสินคาดังกลาว โดยเปนการ
สั่งซื้อมาขายยังไมไดมีการผลิตเอง ทั้งนี้ บริษัทเริ่มมีการผลิตสินคาดังกลาวในป 2553 และเริ่มการผลิตเชิงพาณิชยในเดือนมีนาคม
2555 จึงทําใหยังมียอดขายไมมากนัก อยางไรก็ตาม รายไดจากการขายทอน้ําประปา PP-R มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งบริษัท
มองวาดวยคุณสมบัติของทอน้ําประปา PP-R ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีกวาทอประปาประเภท PVC โดยสามารถทนตอแรงดันสูง ไมเปน
สนิม ปราศจากสารกอมะเร็งและโลหะปนเปอน จะทําใหผูรับเหมาหรือเจาของโครงการใหความสนใจและนํามาใชทดแทนทอน้ําประปา
PVC ซึ่งใชกันอยูในปจจุบัน โดยบริษัทไดมีการทําการตลาดทอประปา PP-R อยางตอเนื่องสําหรับโครงการที่ตองการติดตั้งทอประปาที่มี
คุณภาพสูงและปลอดภัย โดยการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ นิตยสาร แผนพับโบรชัวร เปนตน เพื่อใหทอน้ําประปา
PP-R รวมถึงตราสินคาของบริษัทเปนที่รูจักมากขึ้นและสามารถเพิ่มยอดขายใหกับบริษัทในอนาคต
(3) รายไดจากการขายทอระบายอากาศ ป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 มีมูลคาเทากับ 39.84 ลานบาท
49.26 ลานบาท 64.57 ลานบาท และ 36.62 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 8.93 รอยละ 9.26 รอยละ 9.47 และรอยละ 9.92 ของ
รายไดรวม ตามลําดับ โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 23.65 ในป 2553 รอยละ 31.06 ในป 2554 และรอยละ 21.89 สําหรับงวด
6 เดือนแรกป 2555 ทั้งนี้ รายไดจากการขายทอระบายอากาศมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในป 2554 เนื่องจากการเติบโตของ
โครงการอสังหาริมทรัพย การยายแหลงผลิตของโรงงานจากปญหาน้ําทวม รวมทั้งการสรางความรูจักในตราสินคา.ประกอบกับมีการ
เพิ่มผลิตภัณฑใหมเขามาเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบวงจร เชน ทอระบาย
อากาศทรงเหลี่ยมและอุปกรณขอตอประเภทตางๆ เปนตน
(4) รายไดจากการขายทองานกอสราง ป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 มีมูลคาเทากับ ลานบาท 89.67 ลาน
บาท 95.15 ลานบาท 127.50 ลานบาท และ 67.01 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 20.10 รอยละ 17.89 รอยละ 18.71 และรอยละ
18.15 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.10 ในป 2553 รอยละ 34.00 ในป 2554 และรอยละ 11.08
ในงวด 6 เดือนแรกป 2555 โดยในป 2554 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคอนขางมากเปนผลมาจากลูกคาที่ปกติเคยผลิตทองานกอสรางเอง
หันมาสั่งผลิตจาก JSVT แทนการผลิตเองมากขึ้น เนื่องจากตนทุนในการสั่งผลิตจาก JSVT ต่ํากวาการผลิตเอง
(5) รายไดจากการขายเหล็กมวนและเหล็กแผน ป 2552 – ป 2554 มีมูลคาเทากับ 3.43 ลานบาท 12.75 ลานบาท และ
11.52 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.77 รอยละ 2.40 และรอยละ 1.69 ของรายไดรวม เหล็กมวนและเหล็กแผนดังกลาวถือเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท ซึ่งสวนใหญเปนการสั่งซื้อจากตางประเทศ โดยบริษัทจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบแตครั้งละในปริมาณมาก
เพื่อสํารองไวใหเพียงพอตอความตองการใชในการผลิต และเพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองดานราคา ทําใหบริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบใน
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ราคาที่คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับราคาวัตถุดิบในประเทศ ซึ่งบริษัทมองเห็นโอกาสในการสรางรายไดจึงเริ่มมีการขายเหล็กมวนและเหล็ก
แผนดังกลาวเพื่อเปนรายไดใหกับบริษัทอีกทางหนึ่ง สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2555 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายเหล็กมวนและเหล็ก
แผนมูลคาเทากับ 10.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.73 ของรายไดรวม โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 136.44 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันปกอนหนา เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของลูกคารายใหม รวมทั้งบริษัทมีนโยบายปรับปรุงยอดขายเหล็กแผนมากขึ้น เพื่อเพิ่มอํานาจ
การสั่งซื้อวัตถุดิบ
รายไดจากการบริการ
รายไดจากการบริการของกลุมบริษัทในป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนป 2555 มีมูลคาเทากับ 5.70 ลานบาท 8.44 ลาน
บาท 7.08 ลานบาท และ 2.60 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 1.28 รอยละ 1.59 รอยละ 1.04 และรอยละ 0.70 ของรายไดรวม
ตามลําดับ รายไดจากการบริการของกลุมบริษัทจะมีสัดสวนไมมากประมาณไมเกินรอยละ 2 ของรายไดรวม เนื่องจากธุรกิจหลักของ
กลุมบริษัทคือการผลิตและจัดจําหนาย ซึ่งรายไดจากการบริการสวนใหญเปนรายไดจากการบริการติดตั้งทอระบายอากาศ จะขยายตัว
ตามตลาดทอระบายอากาศและการขนสงทอกอสรางและทอระบายอากาศ
รายไดอื่นๆ
รายไดอื่นๆ ไดแก รายไดจากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายสินทรัพย ดอกเบี้ยรับ
เปนตน โดยรายไดอื่นๆ ในป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรก ป 2555 มีมูลคาเทากับ 4.52 ลานบาท 9.80 ลานบาท 6.88 ลานบาท
และ 8.49 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 1.01 รอยละ 1.84 รอยละ 1.01 และรอยละ 2.30 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยรายได
อื่นๆ ในป 2553 เพิ่มขึ้นเนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 4.01 ลานบาท และลดลงในป 2554 เนื่องจากขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 5.73 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนป 2555 รายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้นเนื่องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1.31 ลาน
บาท ทั้งนี้ ปจจุบัน บริษัทมีนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว โดยการใชสินเชื่อธนาคาร
ประเภททรัสตรีซีส (Trust Receipt: T/R) โดยบริษัทจะมีภาระหนี้เปนเงินบาทตั้งแตวันที่ธนาคารชําระเงินใหแกผูจัดจําหนายทั้งหมด
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและไมมีกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตนทุนขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการของกลุมบริษัทในป 2552 – ป 2554 มีมูลคาเทากับ 341.24 ลานบาท 385.42 ลานบาท และ 515.96
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 76.48 รอยละ 72.46 และรอยละ 75.70 ของรายไดรวม ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอย
ละ 22.74 รอยละ 26.18 และรอยละ 23.53 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นตนในป 2553 สูงกวาป 2552 และป 2554 เนื่องจากในป
2552 บริษัทมีคาใชจายการซอมแซมเครื่องจักร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโสหุยการผลิต และในป 2554 มีสัดสวนตนทุนวัตถุดิบตอยอดขาย
เพิ่มสูงขึ้นเล็กนอย อยางไรก็ตาม อัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัทในป 2552 – ป 2554 โดยภาพรวมแลวคอนขางใกลเคียงกัน คือ
ประมาณรอยละ 23-26 เปนผลมาจากความสามารถในการควบคุมตนทุนขายของบริษัท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากแหลง
วัตถุดิบที่มีตนทุนที่เหมาะสมและสั่งซื้อแตละครั้งในปริมาณมากเพื่อใหเพียงพอตอความตองการใชในการผลิต ลดความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบ และใหเพิ่มอํานาจตอรองดานราคา โดยปกติกลุมบริษัทจะทราบถึงปริมาณวัตถุดิบที่ตองใชในการผลิตลวงหนา
ประมาณ 2 เดือน จึงทําใหสามารถวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบได
ทั้งนี้ องคประกอบหลัก ของตนทุนขาย คื อ ตนทุนวัตถุ ดิบ โดยสัดสวนตนทุนวัตถุดิ บเฉลี่ย (ป 2552 – ป 2554) คิดเป น
ประมาณรอยละ 80 ของตนทุนรวม โดยวัตถุดิบหลักประกอบดวยเหล็กชุบสังกะสีและเม็ดพลาสติก (PP-R และ PVC) ซึ่งมีการสั่งซื้อ
จากตางประเทศเปนสวนใหญ นอกจากนี้ ตนทุนขายอื่นที่สําคัญ ไดแก คาแรงพนักงานและคาวัสดุสิ้นเปลือง คิดเปนสัดสวนเฉลี่ย
(ป 2552 – ป 2554) ประมาณรอยละ 7 และรอยละ 4 ตามลําดับ
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ตนทุนขายและบริการของกลุมบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2555 มีมูลคาเทากับ 263.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.45
ของรายไดรวม หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 26.87 ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นตนสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2555 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากสัดสวนวัตถุดิบตอยอดขายลดลง โดยองคประกอบหลักซึ่งประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบ คาแรง
พนักงาน และคาวัสดุสิ้นเปลือง มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 80 รอยละ 9 และรอยละ 3 ตามลําดับ
กําไรขั้นตน
บริษัท
บริษัทยอย

2552
ลานบาท รอยละ
66.68 19.59
33.73 22.44

2553
ลานบาท รอยละ
99.41
25.13
36.90
22.08

2554
งวด 6 เดือน ป 2555
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
92.32
18.39
59.55 21.40
63.23
28.66
30.55 28.00

หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขจากงบเฉพาะบริษัทจึงยังไมไดตัดรายการระหวางกัน

หากพิจารณาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอย (ตามตารางขางตน) พบวา อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทในป 2552 –
ป 2554 คิดเปนรอยละ 19.59 รอยละ 25.13 และรอยละ 18.39 ตามลําดับ ในขณะที่อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทยอยในป 2552 – ป
2554 คิดเปนรอยละ 22.44 รอยละ 22.08 และรอยละ 28.66 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทยอยซึ่งผลิตทอระบาย
อากาศและทอสําหรับงานกอสรางมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงกวาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทซึ่งผลิตทอรอยสายไฟและทอน้ําประปา
เนื่องจากผลิตภัณฑทอระบายอากาศและทอกอสรางเปนผลิตภัณฑที่สั่งผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา (Made to order) ซึ่งจะมีอัตรากําไร
ขั้นตนที่สูงกวา ทั้งนี้ ผูบริหารมีแผนขยายกําลังการผลิตของทอระบายอากาศและทอกอสราง รวมทั้งมีแผนเพิ่มผลิตภัณฑใหมใน
สายการผลิตดังกลาวดวย (รายละเอียดตามขอ 6)
คาใชจายในการขายและบริการ และคาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการขายและบริการป 2552 – ป 2554 มีมูลคาเทากับ 21.46 ลานบาท 32.25 ลานบาท และ 40.71 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.81 รอยละ 6.06 และรอยละ 5.97 ของรายไดรวม ตามลําดับ คาใชจายในการขายและบริการป
2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 50.30 จากป 2552 เนื่องจากคาขนสง และคาสงเสริมการขาย เชน คาคอมมิชชั่น สําหรับคาใชจายในการขายและ
บริการป 2554 เพิ่มขึ้นรอยละ 26.22 จากป 2553 เนื่องจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานขาย คาขนสง และคาโฆษณาประชาสัมพันธผาน
สื่อตางๆ เชน วิทยุ นิตยสาร บิลบอรด (Bill Board) เปนตน ทั้งนี้ เมื่อเทียบสัดสวนของคาใชจายในการขายและบริการกับรายไดรวมแลว
พบวาบริษัทมีสัดสวนดังกลาวคอนขางใกลเคียงกัน คือ มีสัดสวนประมาณรอยละ 5 - 6 ของรายไดรวม แสดงใหเห็นวาบริษัทสามารถ
จัดการและรักษาระดับของคาใชจายในการขายและบริการได
คาใชจายในการขายและบริการที่สําคัญ คือ คาขนสง โดยในป 2552 – ป 2554 คาขนสงมีสัดสวนรอยละ 53.79 รอยละ
51.46 และรอยละ 49.94 ของคาใชจายในการขายและบริการ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.61 รอยละ 3.18 และรอยละ 3.01 ของรายได
จากการขายและบริการ ตามลําดับ ทั้งนี้ คาใชจายในการขายและบริการที่สําคัญรองลงมา ไดแก คาโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริม
การขาย โดยในป 2552 – ป 2554 มีสัดสวนรอยละ 11.95 รอยละ 23.85 และรอยละ 25.16 ของคาใชจายในการขายและบริการ หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 0.58 รอยละ 1.47 และรอยละ 1.52 ของรายไดจากการขายและบริการ ตามลําดับ
สําหรับคาใชจายในการขายและบริการงวด 6 เดือนแรกป 2555 มีมูลคาเทากับ 20.94 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.67
ของรายไดรวม ซึ่งคาใชจายในการขายและบริการดังกลาวมีมูลคาใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอนหนา โดยคาใชจายที่สําคัญ คือ คา
ขนสงและ คาโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 54.18 และรอยละ 21.94 ของคาใชจายในการขายและ
บริการ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.15 และรอยละ 1.27 ของรายไดจากการขายและบริการ ตามลําดับ
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คาใชจายในการบริหารป 2552 – ป 2554 มีมูลคาเทากับ 31.61 ลานบาท 27.23 ลานบาท และ 36.34 ลานบาท ตามลําดับ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.08 รอยละ 5.12 และรอยละ 5.33 ของรายไดรวม ตามลําดับ คาใชจายในการบริหารป 2553 ลดลงรอยละ
13.86 จากป 2552 เนื่องจากคาซอมแซมลดลงจํานวน 1.50 ลานบาท ประกอบกับในป 2552 มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน
3.11 ลานบาท ในขณะที่ในป 2553 ไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม สําหรับคาใชจายในการบริหารป 2554 เพิ่มขึ้นรอยละ
33.45 จากป 2553 เนื่องจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เชน เงินเดือนพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผลประโยชนพนักงาน เปนตน
คาใชจายในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ถึงแมวาในป 2554 บริษัทจะมีคาใชจายในการบริหาร
เพิ่มขึ้นเพื่อการปรับโครงสรางองคกรสําหรับการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตเมื่อเทียบสัดสวนของคาใชจายในการ
บริหารกับรายไดรวมแลว พบวาในป 2553 และป 2554 บริษัทมีสัดสวนดังกลาวคอนขางใกลเคียงกัน คือ ประมาณรอยละ 5 ของรายได
รวม ซึ่งลดลงจากป 2552 ที่มีสัดสวนดังกลาวประมาณรอยละ 7 ของรายไดรวม แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการควบคุมและจัดการ
คาใชจายในการบริหารของกลุมบริษัท
คาใชจายในการบริหารที่สําคัญ คือ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เชน เงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส และสวัสดิการตางๆ เปนตน
โดยในป 2552 – ป 2554 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.33 รอยละ 52.39 และรอยละ 48.90 ของคาใชจายในการ
บริหาร ตามลําดับ ทั้งนี้ คาใชจายในการบริหารที่สําคัญรองลงมา ไดแก คาเสื่อมราคา โดยในป 2552 – ป 2554 คาเสื่อมราคา คิดเปน
สัดสวนรอยละ 9.73 รอยละ 8.01 และรอยละ 8.54 ของคาใชจายในการบริหาร ตามลําดับ
คาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2555 มีมูลคาเทากับ 18.98 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.14 ของ
รายไดรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 13.30 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากคาใชจายพนักงาน คาเสื่อมราคาและคาตอบแทน
ผูบริหารเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาใชจายที่สําคัญ ประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาเสื่อมราคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 48.08 และ
รอยละ 10.71 ของคาใชจายในการบริหารตามลําดับ
กําไรสุทธิ
กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิและกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 2552 – ป 2554 มูลคาเทากับ 27.86 ลานบาท 53.18 ลานบาท และ 53.20
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับรอยละ 6.24 รอยละ 10.00 และรอยละ 7.81 ตามลําดับ ในป 2553 บริษัทมี
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 90.90 จากป 2552 เนื่องจากกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นประกอบกับคาใชจายในการบริหารและดอกเบี้ยจายที่ลดลง
สงผลใหกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น สําหรับป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิใกลเคียงกับป 2553 คือประมาณ 53 ลานบาท แตดวย
รายไดรวมในป 2554 มากกวาป 2553 จึงสงผลใหอัตรากําไรสุทธิลดลง
ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีตนทุนทางการเงินสําหรับป 2552 – ป 2554 จํานวน 10.82 ลานบาท 9.40 ลานบาท และ 12.66 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปนดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการจัดซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศและเพื่อการลงทุน
ขยายการผลิต นอกจากนี้ กลุมบริษัทมีภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2552 – ป 2554 จํานวนเทากับ 13.19 ลานบาท 24.40 ลานบาท
และ 22.74 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในเดือน
พฤษภาคม ป 2554 โดยจะเริ่มใชสิทธิประโยชนทางภาษีในเดือนมีนาคม ป 2555 ซึ่งจะทําใหภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง สงผลให
กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2555 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 45.43 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 64.72 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอนหนา เนื่องจากกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงเหลือรอยละ 23 และบริษัทไดเริ่มใชสิทธิ
ประโยชนทางภาษีจากบัตรสงเสริมการลงทุน BOI สงผลใหกลุมบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 12.31 จากงวดเดียวกันของป
กอนหนาที่มีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 8.34
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12.2.3 การวิเคราะหฐานะทางการเงินในป 2552 – ป 2554 และณ 30 มิถุนายน 2555
สินทรัพย
บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 356.07 ลานบาท 476.65 ลานบาท
580.77 ลานบาท และ 671.46 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30
มิถุนายน 2555 เทากับ 200.24 ลานบาท 317.79 ลานบาท 321.00 ลานบาท และ 405.69 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 56.25 รอย
ละ 66.67 รอยละ 55.27 และรอยละ 60.42 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนประกอบดวยสินทรัพยที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
(1) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 13.85 ลานบาท
3.34 ลานบาท 9.77 ลานบาท และ 10.47 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.89 รอยละ 0.70 รอยละ 1.68 และรอยละ 1.56 ของ
สินทรัพยรวม ตามลําดับ
(2) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ ณ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 93.42 ลานบาท
119.41 ลานบาท 143.03 ลานบาท และ 168.22 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.24 รอยละ 25.05 รอยละ 24.63 และรอยละ 25.05
ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้คงคาง ดังนี้
รายละเอียดลูกหนี้
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดไมเกิน 3 เดือน
เกินกําหนด 3 – 6 เดือน
เกินกําหนด 6-12 เดือน
เกินกําหนดมากกวา 12 เดือน
ลูกหนี้การคารวม
(หัก) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาสุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

มูลคา (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2552
53,636,869
36,170,493
775,681
847,938
3,105,048
94,536,028
(3,105,048)
91,430,980
1,992,763
93,423,743

ณ 31 ธ.ค. 2553
61,749,288
48,224,336
962,558
10,541
3,051,433
113,998,155
(3,105,048)
110,893,107
8,520,396
119,413,503

ณ 31 ธ.ค. 2554
75,729,041
60,622,031
1,349,492
156,684
951,596
138,808,843
(1,907,951)
136,900,892
6,124,837
143,025,729

ณ 30 มิ.ย. 2555
101,651,745
53,786,726
3,610,121
3,760
725,685
159,778,036
(1,039,266)
158,738,770
9,479,576
168,218,346

ลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยลูกหนี้การคาสวนใหญเปนลูกหนี้ที่ยังไมครบ
กําหนดชําระและลูกหนี้เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน คิดเปนรอยละ 95.00 รอยละ 96.47 รอยละ 98.23 และรอยละ 97.28 ของลูกหนี้
การคารวม ณ สิ้นป 2552 – ป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 ตามลําดับ สําหรับลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน
คิดเปนรอยละ 3.28 รอยละ 2.68 รอยละ 0.69 และรอยละ 0.40 ของลูกหนี้การคารวม ณ สิ้นป 2552 – ป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน
2555 ตามลําดับ โดยในป 2552 บริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือนทั้งจํานวน
และในป 2553 บริษัทไมมีการตั้งเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมเนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวครอบคลุมมูลหนี้
ที่คาดวาอาจจะเกิดหนี้สูญ สําหรับในป 2554 บริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจํานวน 0.49 ลานบาท เนื่องจากมีความ
เสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้ อยางไรก็ตาม ในป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทไดมีการกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวน 1.68 ลานบาท และ 0.87 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากไดรับชําระหนี้จากลูกหนื้แลว
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นโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุมบริษัทตั้งแตรอบบัญชี ป 2555 เปนตนไป จะยึดจากอายุลูกหนี้ (Aging) เปน
สําคัญ ซึ่งจําแนกรอยละการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอายุหนี้ดังตารางดานลางนี้
จํานวนวันที่คางชําระ
ตั้งแต 180 – 270 วัน
ตั้งแต 271 – 365 วัน
ตั้งแต 365 วันขึน้ ไป

รอยละการตั้งสํารอง
20
50
100

อยางไรก็ตาม บริษัทจะทําการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้แตละรายเปนสําคัญ (การวิเคราะหลูกหนี้รายตัว) ประกอบการตั้ง
สํารองดังกลาวควบคูไปดวย โดยคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ เชน ขั้นตอนการเบิกจายของลูกหนี้,สถานะภาพของลูกหนี้ อาทิ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน บริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน รวมถึงขนาด และสถานะการเงิน, ความรัดกุมของเงื่อนไขสัญญา, ประวัติการ
ชําระเงินของลูกหนี้, มูลคางานที่ชําระลวงหนา, ความสัมพันธทางการคาระหวางกัน, โอกาสทางธุรกิจในอนาคต เปนตน ทั้งนี้ นโยบาย
การตั้งสํารองขางตนไมรวมถึงลูกหนี้ของบริษัทที่เปนหนวยงานของภาครัฐ ซึ่งบริษัทจะเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการตั้งสํารองเปนรายๆ ตอไป นโยบายนี้มีผลตั้งแตรอบบัญชี ป 2555 เปนตนไป
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการใหเครดิตเทอมลูกหนี้การคาโดยพิจารณาจากฐานะการเงินของลูกคา ประวัติการชําระเงิน ความถี่ใน
การสั่งซื้อและมูลคาการสั่งซื้อ โดยเครดิตเทอมในการชําระหนี้ของลูกคาในประเทศจะมีระยะเวลาประมาณ 60 - 90 วัน สําหรับลูกคา
ตางประเทศจะไมมีเครดิตเทอม เนื่องจากจะมีการโอนเงินทันทีเมื่อไดรับเอกสารการสงสินคาลงเรือ ในสวนของลูกคาใหมนั้นจะใหชําระ
คาสินคาเปนเงินสดเต็มจํานวนในวันที่รับสินคา บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2552 – ป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555
เทากับ 79 วัน 73 วัน 69 วัน และ 73 วัน ตามลําดับ โดยระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยดังกลาวอยูในชวงเครดิตเทอมในการชําระหนี้ที่
ทางบริษัทใหแกลูกคา แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ที่ดีของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกลูกคาโดย
คํานึงถึงความมั่นคงทางฐานะทางการเงินและความมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ ทําใหที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาในการเก็บหนี้
อยางมีนัยสําคัญจนมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท
สําหรับลูกหนี้อื่น ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีจํานวน 1.99 ลานบาท 8.52 ลานบาท 6.12
ลานบาท และ 9.48 ลานบาท ตามลําดับ สวนใหญเปนภาษีซื้อรอขอคืน โดย ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555
มียอดคงเหลือเทากับ 1.26 ลานบาท 3.98 ลานบาท 4.66 ลานบาท และ 7.52 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2553 ยอดลูกหนี้อื่น
เพิ่มขึ้นจากป 2552 คอนขางมากเนื่องจากคาโฆษณาจายลวงหนาจํานวน 4.07 ลานบาท ซึ่งเปนคาโฆษณาในนิตยสาร, วิทยุ, ปาย
โฆษณาบิลบอรด เปนตน
(3) สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีจํานวนเทากับ 92.97 ลานบาท
195.04 ลานบาท 168.20 ลานบาท และ 227.01 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.11 รอยละ 40.92 รอยละ 28.96 และ
รอยละ 33.81 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของสินคาคงเหลือดังนี้
รายละเอียดสินคาคงเหลือ
วัตถุดิบ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
วัสดุสิ้นเปลือง
รวมสินคาคงเหลือ
(หัก) คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
รวมสินคาคงเหลือ-สุทธิ

มูลคา (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2552
51,683,563
9,875,912
27,653,396
2,072,130
1,681,801
92,966,802
92,966,802

ณ 31 ธ.ค. 2553
124,107,850
11,327,344
45,682,004
16,102,692
1,716,449
198,936,339
(3,895,204)
195,041,135
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ณ 31 ธ.ค. 2554
101,284,359
46,229,818
21,469,996
1,923,477
170,907,650
(2,703,282)
168,204,368

ณ 30 มิ.ย. 2555
151,649,445
7,694,262
62,657,780
4,642,668
2,176,414
228,820,568
(1,814,801)
227,005,767
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สวนประกอบของสินคาคงเหลือสวนใหญ คือ วัตถุดิบ คิดเปนรอยละ 55.59 รอยละ 62.39 รอยละ 59.26 และรอยละ 66.27
ของสินคาคงเหลือรวม ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 ตามลําดับ เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทสวนใหญสั่งซื้อ
จากตางประเทศ ดังนั้น เพื่อใหมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอตอความตองการใชในการผลิต เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองดานราคา และเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ บริษัทจึงมีการสํารองวัตถุดิบคอนขางมากและมีการสั่งซื้อลวงหนาอยางนอยประมาณ
2 เดือน โดยวัตถุดิบสวนใหญ ไดแก เหล็กชุบสังกะสี และเม็ดพลาสติก ซึ่ง ณ สิ้นป 2553 วัตถุดิบเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 140.13 จาก ณ
สิ้นป 2552 เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตของโรงงานใหม ประกอบกับการคาดการณการใช
วัตถุดิบในการผลิตสําหรับรองรับโครงการรถไฟฟา ทั้งนี้ ณ 30 มิถุนายน 2555 วัตถุดิบเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 49.73 จาก ณ สิ้นป 2554
เนื่องจากบริษัทคาดการณการเพิ่มขึ้นของตลาดตางประเทศ รวมทั้งไดรับอนุมัติใหใชผลิตภัณฑในโครงการรถไฟฟา
สวนประกอบของสินคาคงเหลือรองลงมา คือ สินคาสําเร็จรูป โดยสัดสวนของสินคาสําเร็จรูป ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554
และ ณ 30 มิถุนายน 2555 คิดเปนรอยละ 29.75 รอยละ 22.96 รอยละ 27.05 และรอยละ 27.38 ของสินคาคงเหลือรวม ตามลําดับ ซึ่ง
สินคาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีวัตถุประสงคในการขยายตลาดอยางตอเนื่อง จึงมีแผนการผลิตผลิตภัณฑทอรอยสายไฟทุก
ขนาดใหมีปริมาณเพียงพอในการขาย โดยใชวิธีการผลิตแตละครั้งในปริมาณมาก เพื่อใหมีสินคาขนาดตางๆ อยูในสตอคสําหรับรองรับ
เมื่อลูกคาถามหา จึงทําใหบริษัทมีสัดสวนสินคาสําเร็จรูปคงเหลือคอนขางสูง
สินคาระหวางทาง คือ วัตถุดิบที่สั่งซื้อจากตางประเทศ ซึ่งไดมีการชําระเงินคาวัตถุดิบไปแลว แตวัตถุดิบดังกลาวอยูระหวาง
การขนสง เมื่อวัตถุดิบที่สั่งมาถึงแลวจะบันทึกโอนจากสินคาระหวางทางเปนวัตถุดิบ โดย ณ สิ้นป 2553 สินคาระหวางทางเพิ่มขึ้น
คอนขางมากจากป 2552 เนื่องจากมีการสั่งซื้อเพื่อรองรับกําลังการผลิตของโรงงานใหมและโครงการรถไฟฟา ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2554 บริษัท
ไมมีงานระหวางทํา เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการปดงวดบัญชีใหเหลืองานระหวางทํานอยที่สุดหรือไมมีเลย สําหรับวัสดุสิ้นเปลือง
ประกอบดวย น้ํามันหลอลื่น น้ํามันหลอเย็น อะไหลเครื่องจักร เปนตน
ทั้งนี้ บริษัทเริ่มมีการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง ณ สิ้นป 2553 จํานวน 3.89 ลานบาท เนื่องจากบริษัทพิจารณาแลวเห็นวามี
สินคาคงเหลือจํานวนหนึ่งในโรงงานเปนสนิม จึงไดพิจารณาสินคาคงเหลือดังกลาวเปนสินคาเสื่อมสภาพและตั้งเปนคาเผื่อมูลคาสินคา
ลดลง โดย ณ สิ้นป 2554 มีการกลับรายการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงดังกลาวจํานวน 1.19 ลานบาท เนื่องจากมีการเบิกใชวัตถุดิบที่เคย
มีการตั้งสํารองไวในป 2553 นอกจากนี้ ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาสําเร็จรูปเกรดบี
จํานวน 0.74 ลานบาท เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวาสินคาสําเร็จรูปเกรดบีดังกลาวจะไมสามารถขายไดในราคาปกติ และมีการกลับ
รายการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงดังกลาวจํานวน 1.63 ลานบาท เนื่องจากมีเบิกใชวัตถุดิบเนื่องจากมีการเบิกใชวัตถุดิบ
สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัท ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 155.77 ลานบาท 158.86
ลานบาท 259.77 ลานบาท และ 265.76 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.75 รอยละ 33.33 รอยละ 44.73 และรอยละ 39.58 ของ
สินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทประกอบดวยสินทรัพยที่สําคัญ ดังตอไปนี้
(1) เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีมูลคา
เทากับ 31.35 ลานบาท 46.94 ลานบาท 47.49 ลานบาท และ 42.62 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 8.81 รอยละ 9.85 รอยละ
8.18 และรอยละ 6.36 ของสินทรัพยรวม โดยเงินฝากประจําสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกันดังกลาวเปนเงินฝากประจําธนาคาร
ประเภท 3 – 12 เดือน กับสถาบันการเงินหลายแหง เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินดังกลาว
(2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีมูลคาสุทธิเทากับ 124.29
ลานบาท 104.58 ลานบาท 208.73 ลานบาท และ 219.77 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 34.91 รอยละ 21.94 รอยละ 35.94 และ
รอยละ 32.73 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโรงงานผลิตทอรอยสายไฟ ทอประปา ทอระบายอากาศ และ
ทอกอสราง ดังนั้น สินคาไมหมุนเวียนสวนใหญจึงอยูในรูปของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ของโรงงาน
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ณ สิ้นป 2553 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ มีมูลคาสุทธิลดลงจาก ณ สิ้น ป 2552 เนื่องจากในป 2554 บริษัทไดเปลี่ยนวิธีการ
บันทึกบัญชีสินทรัพยถาวรจากวิธีราคาที่ตีใหมเปนวิธีราคาทุนที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน
อาคารและอุ ป กรณ ซึ่ ง ในการเปลี่ ย นแปลงนโยบายบั ญ ชี ดั ง กล า ว กลุ ม บริ ษั ท ได ป รั บ ย อ นหลั ง งบการเงิ น ป 2553 ที่ นํ า มาแสดง
เปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีดังกลาวตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผล
ใหมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงจากป 2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี
ดังกลาวเพื่อใหการจัดทํางบการเงินสะดวกขึ้น โดยลดความถี่ในการตีราคาใหมเพิ่มขึ้นในสวนเกินทุนจากการตีราคาและคาเสื่อมราคาที่
เกี่ยวของกับสวนเกินทุนดังกลาวที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ สิ้นป 2554 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ มีมูลคาสุทธิเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้น ป 2553 จํานวน 104.15 ลานบาท โดยสวนที่เพิ่มขึ้น
สวนใหญเปนที่ดินจํานวน 39.68 ลาบาทและงานระหวางทําจํานวน 71.11 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการซื้อที่ดินที่อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี สําหรับสรางโรงงานใหมเพื่อขยายการผลิต และงานระหวางทําที่เพิ่มขึ้นนั้นสวนใหญเปนอาคารโรงงานที่อยูระหวางการ
กอสรางและเครื่องจักรที่อยูระหวางการติดตั้ง ทั้งนี้ ณ 30 มิถุนายน 2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ มีมูลคาสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากอาคาร
โรงงานใหมที่กอสรางเสร็จแลว และเครื่องจักรและอุปกรณใหมที่ติดตั้งเรียบรอยแลว
นอกจากนี้ ในป 2554 บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของอาคารโรงงานจากเดิม 20 ปเปน 33
ป เพื่อใหสอดคลองกับอายุการใหประโยชนของอาคารโรงงาน โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีตามที่กําหนดในวิธีปฏิบัติ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการอายุการใหประโยชนดังกลาวสงผลใหคาเสื่อมราคาป 2554 ลดลงและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 1.49 ลานบาท ซึ่งไดมีการ
รับรูในงบการเงินรวมแลว
(3) เงินลวงหนาคาสินทรัพย ณ สิ้นป 2553 มีมูลคาเทากับ 6.44 ลานบาท เงินลวงหนาคาสินทรัพยดังกลาวเปนเงินมัดจําคา
ที่ดินที่ทางบริษัทไดทําสัญญาจะซื้อจะขายไวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 สําหรับใชกอสรางเปนโรงงานใหมเพื่อขยายการผลิต โดยที่ดิน
ดังกลาวตั้งอยูที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี บริษัทไดโอนที่ดินดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทแลวเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554
(4) สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ ณ สิ้นป 2553 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีมูลคาเทากับ 0.48 ลานบาท 3.05
ลานบาท และ 2.85 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.10 รอยละ 0.53 และรอยละ 0.42 ตามลําดับ ณ สิ้นป 2553 สินทรัพยไมมี
ตัวตนทั้งหมดเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดย ณ สิ้นป 2554 สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวน 0.89 และ
คาสมาชิกกอลฟจํานวน 2.16 ลานบาท เพื่อใชรองรับลูกคา VIP ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธและสงเสริมการขายทางหนึ่ง สงผลให
มูลคาสุทธิของสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุมบริษัทมีนโยบายการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนโดยใชวิธีเสนตรงตามระยะเวลา
การใหประโยชน โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรมีการตัดจําหนาย 5 ป และสมาชิกกอลฟตัดจําหนายตามอายุสัญญา 30 ป
สภาพคลอง
(1) สภาพคลองกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด (หนวย: ลานบาท)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นงวด

2552
120.06
(14.14)
(98.90)
7.02
13.85

สวนที่ 2 หนา 89

2553
(81.20)
(31.36)
102.05
(10.51)
3.34

2554
75.39
(112.35)
43.39
6.43
9.77

งวด 6 เดือนป 2555
(17.76)
(14.19)
32.66
0.70
10.47
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กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรับป 2552 – ป 2554 มีจํานวน 120.06 ลานบาท (81.20) ลานบาท และ
75.39 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2552 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานเปนบวก มีสาเหตุหลักมากจากกําไร
สุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 41.05 ลานบาท ลูกหนี้การคาลดลงจํานวน 33.48 ลานบาท และเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน
15.66 ลานบาท สําหรับในป 2553 ถึงแมบริษัทจะมีกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 77.58 ลานบาท แตกระแสเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมการดําเนินงานเปนลบ มีสาเหตุหลักมาจากสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน (105.97) ลานบาท จากการสํารองวัตถุดิบ
ประกอบกับเจาหนี้การคาลดลงจํานวน (36.04) และลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน (30.13) ลานบาท สําหรับในป 2554 บริษัทมีกระแสเงิน
สดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานเปนบวก มีสาเหตุหลักมากจากกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 75.94 ลานบาทและสินคา
คงเหลือลดลงจํานวน 28.03 ลานบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนสําหรับป 2552 – ป 2554 มีจํานวน (14.14) ลานบาท (31.36) ลานบาท และ
(112.35) ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ทั้งนี้ ในป 2553 กระแสเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้นจํานวน (15.59) ลานบาท และในป 2554 กระแส
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากมีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณจํานวน (114.20) ลานบาท โดยเปน
การซื้อที่ดินที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สําหรับกอสรางโรงงานใหม และเครื่องจักรใหม เพื่อขยายการผลิต
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินสําหรับป 2552 – ป 2554 มีจํานวน (98.90) ลานบาท 102.05 ลานบาท และ
43.39 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2552 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการจายชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน (45.90) ลานบาท จายชําระคืนเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินและดอกเบี้ยคางจาย
จํานวน (10.53) ลานบาท และจายเงินปนผลจํานวน (26.09) ลานบาท สําหรับในป 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหา
เงินเปนบวก เนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 93.98 ลานบาทและรับชําระคาหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 30.00 ลานบาท สําหรับในป 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนบวก เนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 35.61 ลานบาท รับชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 10.00 ลานบาท และเงินกูยืม
ระยะยาวเพิ่มขึ้นจํานวน 8.50 ลานบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากทั้ง 3 กิจกรรมขางตน สงผลใหกลุมบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
สําหรับป 2552 –ป 2554 จํานวน 7.02 ลานบาท (10.51) ลานบาท และ 6.43 ลานบาท ตามลําดับ ทําใหกลุมบริษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ณ สิ้นงวดจํานวน 13.85 ลานบาท 3.34 ลานบาท และ 9.77 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับงวด 6 เดือนป 2555 ถึงแมบริษัทจะมีกํ าไรสุทธิจํานวน 45.43 ลานบาท แตกระแสเงิ นสดสุทธิจากกิจกรรมการ
ดําเนินงานเปนลบ มีสาเหตุหลักมาจากสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน (57.93) ลานบาท จากการสํารองวัตถุดิบ ประกอบกับลูกหนี้การคา
เพิ่มขึ้นจํานวน (21.15) ลานบาท บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน (14.19) ลานบาทเนื่องจากมีการซื้อสินทรัพย
ถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินจํานวน 32.66 ลานบาท เนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้นจํานวน 45.58 ลานบาท
(2) อัตราสวนสภาพคลองและวงจรเงินสด
ในป 2552 – ป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.00 เทา 1.23 เทา 1.10 เทา และ
0.99 เทา ตามลําดับ อัตราสวนสภาพคลองในป 2553 เพิ่มขึ้นจากป 2552 เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากสินคาคงเหลือ และ
ในป 2554 อัตราสวนสภาพคลองดังกลาวลดลงเนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน สําหรับ ณ 30 มิถุนายน 2555 อัตราสวนสภาพคลองลดลงเนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินปนผลคางจายจํานวน
69.94 ลานบาทเปนหลัก ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.53 เทา 0.47 เทา 0.53 เทา และ 0.44 เทา ตามลําดับ
สาเหตุที่อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วตางจากอัตราสวนสภาพคลองคอนขางมากนั้น เนื่องจากบริษัทมีสัดสวนสินคาคงเหลือตอ
สินทรัพยหมุนเวียนในอัตราที่สูงคิดเปนรอยละ 46.43 รอยละ 61.37 รอยละ 52.40 และรอยละ 55.95 ตามลําดับ
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อัตราสวน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
วงจรเงินสด
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (รวม TR)
วงจรเงินสด (รวม TR)

(เทา)
(เทา)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)

2552
1.00
0.53
79
100
36
143
107
72

2553
1.23
0.47
73
137
23
187
134
76

2554
1.10
0.53
69
129
11
187
134
64

ม.ค. – มิ.ย. 2555
0.99
0.44
73
137
11
199
133
77

นอกจากนี้ หากพิจารณาสภาพคลองจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) สําหรับป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555
จะมีระยะเวลาเทากับ 143 วัน 187 วัน 187 วัน และ 199 วัน ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาวงจรเงินสดของบริษัทมีระยะเวลาคอนขางยาว
จากการสํารองวัตถุดิบในปริมาณมากเพื่อใหเพียงพอตอความตองการใชในการผลิต เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองดานราคา และเพื่อลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทําใหบริษัทมีสินคาคงเหลือและระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยนาน ในขณะที่มีระยะเวลาชําระ
หนี้เฉลี่ยคอนขางสั้น เนื่องจากวัตถุดิบสวนใหญจะสั่งซื้อจากตางประเทศ ซึ่งการชําระคาวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากตางประเทศจะเปนการชําระ
เงินทันที เมื่อไดรับเอกสารการสงสินคาจากผูจัดจําหนายครบถวน ซึ่งประกอบดวย ใบกํากับราคาสินคา (Invoice), ใบกํากับรายการ
สินคา (Packing List) และใบขนสงสินคา (Bill of lading) โดยบริษัทใชเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินประเภททรัสตรีซีท (TR)
สําหรับการชําระคาวัตถุดิบใหกับเจาหนี้การคาตางประเทศ ซึ่งสินเชื่อประเภททรัสตรีซีท (TR) ดังกลาวเปนเทอม 180 วัน
ทั้งนี้ หากพิจารณาสภาพคลองจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) โดยรวมเงินกูยืมประเภททรัสตรีซีท (TR) จะพบวาระยะเวลา
ชําระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 107 – 134 วัน และวงจรเงินสดของบริษัทลดลงเหลือ 64 - 77 วัน
แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สิน ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีจํานวนเทากับ 215.76 ลานบาท 269.96 ลานบาท
315.28 ลานบาท และ 430.47 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินสวนใหญของบริษัทอยูในรูปของหนี้สินหมุนเวียน โดยหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้น
ป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีมูลคาเทากับ 201.05 ลานบาท 258.52 ลานบาท 290.65 ลานบาท และ 409.66
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 93.18 รอยละ 95.76 รอยละ 92.19 และรอยละ 95.17 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ โดยหนี้สิน
หมุนเวียนที่สําคัญประกอบดวย
(1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มี
มูลคาเทากับ 110.15 ลานบาท 204.13 ลานบาท 239.74 ลานบาท และ 285.31 ลานบาท ตามลําดับ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศในปริมาณมาก เพื่อใหเพียงพอตอ
ความตองการใชในการผลิต โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศดังกลาว บริษัทจะชําระเงินโดยใชเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประเภททรัสตรีซีท ทําใหบริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นประเภทดังกลาวในสัดสวนที่สูง คิดเปนรอยละ 59.66 รอยละ 82.47 รอยละ 75.18
และรอยละ 86.67 ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน
2555 ตามลําดับ ซึ่งสินเชื่อประเภททรัสตรีซีท (TR) ดังกลาวเปนเทอม 180 วัน
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ประเภทเงินกูยืมระยะสั้น
เงินเบิกเกินบัญชี
ทรัสตรีซีท
ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2552
17.43
65.71
27.00
110.15

มูลคา (ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554
23.79
23.50
168.34
180.24
12.00
36.00
204.13
239.74

ณ 30 มิ.ย. 2555
23.04
247.27
15.00
285.31

(2) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีมูลคารวมเทากับ 59.64 ลาน
บาท 27.25 ลานบาท 30.93 ลานบาท และ 33.48 ลานบาท ตามลําดับ เจาหนี้การคา ประกอบดวย เจาหนี้คาเม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC)
สําหรับใชในการหุมทอกันน้ํา เจาหนี้คาสแตนเลส คากลองบรรจุสินคา คาวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงอะไหลในโรงงาน เปนตน โดย ณ สิ้นป
2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 เจาหนี้การคามีจํานวนเทากับ 33.49 ลานบาท 14.10 ลานบาท 15.26 ลานบาท และ
17.97 ลานบาท ตามลําดับ เจาหนี้การคาดังกลาวเปนเจาหนี้การคาในประเทศ โดยบริษัทไดรับ Credit Term จากเจาหนี้การคา
ภายในประเทศประมาณ 30 วัน สําหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศจะชําระเงินทันที โดยใชเงินกูยืมประเภททรัสตรีซีท (TR)
เมื่อไดรับเอกสารการสงสินคาจากผูจัดจําหนายครบถวน ซึ่งประกอบดวย ใบกํากับราคาสินคา (Invoice), ใบกํากับรายการสินคา
(Packing List) และใบขนสงสินคา (Bill of lading) โดยจะไมไดบันทึกเปนเจาหนี้การคา สงผลใหบริษัทมีระยะเวลาในการชําระหนี้เฉลี่ย
คอนขางสั้น คือ เทากับ 36 วัน 23 วัน 11 วัน และ 11 วัน ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 ตามลําดับ ทั้งนี้
หากพิจารณาระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย โดยรวมเงินกูยืมประเภท TR (180 วัน) เขาไปดวย จะทําใหบริษัทมีระยะเวลาในการชําระหนี้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเปน 107 วัน 134 วัน 134 วัน และ 133 วัน ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 ตามลําดับ
สําหรับเจาหนี้อื่นประกอบดวย เงินโบนัสคางจาย เจาหนี้กรมสรรพากร คาใชจายคางจาย และเงินรับลวงหนาจากลูกคาซึ่งเปน
ลักษณะของเงินมัดจํา โดย ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีจํานวนเทากับ 26.15 ลานบาท 13.15 ลานบาท
15.68 ลานบาท และ 15.51 ลานบาท ตามลําดับ
รายละเอียดเจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

มูลคา (ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2552
33.49
26.15
59.64

ณ 31 ธ.ค. 2553
14.10
13.15
27.25

ณ 31 ธ.ค. 2554
15.26
15.68
30.93

ณ 30 มิ.ย. 2555
17.97
15.51
33.48

(3) เงินปนผลคางจาย
ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีเงินปนผลคางจายจํานวน 69.94 ลานบาท โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป
2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ไดมีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากกําไรสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554 ใหแกผูถือหุนในอัตรา
หุนละ 53 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555
หนี้สินไมหมุนเวียน ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีมูลคาเทากับ 14.71 ลานบาท 11.45 ลาน
บาท 24.63 ลานบาท และ 20.80 ลานบาท ตามลําดับ โดยแบงเปน
(1) หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน (สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป) ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ
30 มิถุนายน 2555 มีจํานวน 2.05 ลานบาท 4.67 ลานบาท 6.00 ลานบาท และ 5.00 ลาบาท โดยเปนสัญญาเชาการเงินเพื่อเชาซื้อ
รถยนตสําหรับการประกอบธุรกิจและรถยนตสําหรับผูบริหาร ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อภายใตสัญญาเชาการเงินนี้จะโอนเปน
กรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัทตอเมื่อไดชําระเงินงวดสุดทายแลว
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(2) เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป) ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30
มิถุนายน 2555 มีจํานวน 12.67 ลานบาท 6.77 ลานบาท 13.35 ลานบาท และ 10.96 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทมีการจายชําระ
คืนเงินกูดังกลาวในป 2553 ทําใหยอด ณ สิ้นป 25553 ลดลง และในป 2554 บริษัทไดกูยืมเงินระยะยาวเพิ่มเพื่อใชในการกอสราง
โรงงานใหมและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนนําเงินจากการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนสามัญ (IPO) ไปชําระคืนเงินกูทั้งระยะสั้นและระยะยาวบางสวน
ซึ่งจะทําใหบริษัทมีหนี้สินและภาระดอกเบี้ยจายลดลงสงผลใหกําไรสุทธิและอัตราสวนสภาพคลองเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราสวนของหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุนลดลง
(3) ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน เปนการประมาณการคาชดเชยผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุงานตาม
มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป โดย ณ สิ้นป 2554 และ
ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจํานวน 5.27 ลานบาท และ 4.84 ลานบาท ตามลําดับ
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีมูลคาเทากับ 140.24 ลานบาท 206.69 ลาน
บาท 265.49 ลานบาท และ 240.99 ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกป
นอกจากนี้ ในป 2553 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 91.95 ลานบาท เปน 131.95 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 400,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เสนอขายใหแกบริษัท แอลเค ซินดิเคท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของนายเลิศชัย เพื่อสรางโรงงาน
ใหมและเพิ่มกําลังการผลิต ซึ่งบริษัทเรียกชําระคาหุนแลวในราคาหุนละ 75 บาท และในป 2554 บริษัทไดเรียกชําระคาหุนสวนที่เหลือ
จํานวน 400,000 หุนในราคาหุนละ 25 บาทเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท สงผลใหในป 2553 และป 2554 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระ
แลวจํานวน 30.00 ลานบาท และ 10.00 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทมีการจายเงินปนผลในป 2552 จํานวน 26.09 ลานบาท และบริษัท
ไมมีการจายเงินปนผลในป 2553 ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปน
ผลจากกําไรสะสม ณ สิ้นป 2554 ใหแกผูถือหุนหุนละ 53 บาท เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 69.93 ลานบาท โดยบริษัทไดดําเนินการ
จายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555
อนึ่ง เนื่องจากในป 2554 บริษัทไดเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีสินทรัพยถาวรจากวิธีราคาที่ตีใหมเปนวิธีราคาทุนที่ไดกําหนดไว
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว โดยกลุม
บริษัทไดปรับยอนหลังงบการเงินป 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีดังกลาวตามวิธี
ราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลใหเกิดการกลับรายการสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่เคยรับรูในสวนของ
ผูถือหุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 จํานวน 16.73 ลานบาท ซึ่งไดมีการแสดงผลกระทบดังกลาวในงบการเงินรวมแลว
นอกจากนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไปกลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน
พนักงาน โดยฝายบริหารของกลุมบริษัทไดใหนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระประเมินภาระผูกพันที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงาน
ดังกลาว ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 สําหรับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกลุมบริษัทไดปรับปรุงภาระผูกพันที่เกิดจาก
ผลประโยชนของพนักงานโดยใชวิธีปรับลดกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนจํานวนเงิน 4.39 ลานบาท ซึ่งไดมีการแสดงผล
กระทบดังกลาวในงบการเงินรวมแลว
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ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ ณ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 1.54 เทา 1.31 เทา
1.19 เทา และ 1.79 เทา ตามลําดับ ถึงแมวาหนี้สินรวมจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน แตสวนของผูถือหุนในป
2552 – ป 2554 ก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน โดยเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวาหนี้สินรวม สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ในป 2552 – ป 2554 ลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนผลมาจากการเพิ่มทุนในป 2553 และป 2554 ประกอบ
กับกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้น สําหรับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ 30 มิถุนายน 2555 ที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสะสม ณ
สิ้นป 2554 ใหแกผูถือหุนหุนละ 53 บาท เปนจํานวนเงินรวม 69.93 ลานบาท สงผลใหกําไรสะสมและสวนของผูถือหุนลดลง
อยางไรก็ตาม ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ไดมีมติเพิ่มทุนจํานวน 18.05 ลานบาท
ใหกับผูถือหุนเดิม และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ไดมีมติเพิ่มทุนจํานวน 50.00 ลานบาทเพื่อ
จัดสรรและเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปและกลุมพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งจากเพิ่มทุนดังกลาวจะสงผลใหอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงเปนลําดับ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบและสอบทานโดยนายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 บริษัทเอ
เอ็นเอส ออดิท จํากัด มีคาใชจายสําหรับป 2554 เปนจํานวนรวม 1.03 ลานบาท และมีคาใชจายสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2555 เปน
จํานวนรวม 0.54 ลานบาท (เปนคาบริการตรวจสอบทั้งจํานวน)
12.2.5 ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต
การลดลงของกําไรตอหุนเนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ 53.18 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตรากําไรตอหุนถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักเทากับ 40.79 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) โดยภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูถือหุนเดิมจํานวน 18.05
ลานบาท และตอประชาชนทั่วไปและกลุมพนักงานในครั้งนี้จํานวน 50 ลานหุน บริษัทจะมีหุนที่ออกและเรียกชําระแลวเปน 200 ลานหุน
(มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ซึ่งจะสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของบริษัทในป 2554 ลดลงจาก 0.41 บาทตอหุนเปน 0.27 บาทตอหุน และ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลงจากรอยละ 22.53 เปนรอยละ 19.70
สําหรับในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 45.43 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตรากําไรตอหุนถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักเทากับ 34.43 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) โดยภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูถือหุนเดิมจํานวน 18.05
ลานบาท และตอประชาชนทั่วไปและกลุมพนักงานในครั้งนี้จํานวน 50 ลานหุน บริษัทจะมีหุนที่ออกและเรียกชําระแลวเปน 200 ลานหุน
(มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) หากพิจารณาผลการเพิ่มทุนดังกลาว โดยคํานวณปรับลดเต็มที่ (Fully Diluted) จะสงผลใหกําไรตอหุนของ
บริษัทสําหรับงวด 6 เดือนป 2555 ลดลงจาก 0.34 บาทตอหุนเปน 0.23 บาทตอหุน และผลตอบแทนผูถือหุนลดลงจากรอยละ 18.09
เปนรอยละ 15.82
ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทจะนําไปชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจักร และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคาดวาจะสามารถลดภาระดอกเบี้ยจาย และเพิ่มสภาพคลองสําหรับการดําเนินงานใน
อนาคต รวมถึงมีผลกําไรเพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะสามารถลดผลกระทบจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้
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การขาดสภาพคลองเงินทุนหมุนเวียน
เนื่องจากตั้งแตปลายป 2553 บริษัทมีแผนการผลิตทอเหล็กสําหรับโรงงานใหมที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI ประกอบกับการ
คาดการณวาจะไดงานจากงานโครงการสาธารณูปโภค จึงไดสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กเขามามาก ทําใหปริมาณสินคาคงเหลือของบริษัทและ
บริษัทยอยคงเหลืออยูในสตอคสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสินคาคงเหลือกอนหักคาเผื่อ
มูลคาสินคาลดลงเทากับ 170.91 ลานบาท และ 228.82 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.46 และรอยละ 34.08 ของ
สินทรัพยรวม ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับประมาณการยอดขายและกําลังการ
ผลิต อาจสงผลใหบริษัทประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน
ในเดือนมีนาคม ป 2555 บริษัทเริ่มเปดสายการผลิตจากโรงงานใหม จึงคาดวาจะสามารถระบายวัตถุดิบที่คางในสตอคไดเมื่อ
อัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบและสํารองสินคาคงเหลือของบริษัทจะพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่ตองสงมอบใหแกลูกคา ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมา บริษัทยังไมมีปญหาสภาพคลอง
ทางการเงิน โดยอัตราสวนสภาพคลอง ณ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 อยูที่ 1.10 เทา และ 0.99 เทา ตามลําดับ ซึ่ง
การระดมทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปครั้งนี้ จะชวยเสริมสภาพคลองใหการขยายตัวธุรกิจเปนไปไดอยาง
ตอเนื่อง
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