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16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
16.1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
(1) ภาพรวมการดาเนินงานและฐานะการเงิน
บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วำล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วำล์วและอุปกรณ์ระบบ
สุขำภิบำลและปรับอำกำศ โดยมีสินค้ำหลำกหลำยมำกกว่ำ 3,000 รำยกำร ภำยใต้ตรำสินค้ำที่มีชื่อเสียงมำกกว่ำ 25 ตรำ
สินค้ำ ซึ่งในจำนวนดังกล่ำว เป็นตรำสินค้ำที่บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ำย 16 ตรำสินค้ำ โดยเป็น
ตัวแทนจำหน่ำยรำยเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกำ 2 ตรำสินค้ำ ได้แก่
Potter Electric และ Weiss และเป็นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำในประเทศไทยรำยหนึ่งจำกจำนวนตัวแทนหลำยรำยใน
ตลำดของสินค้ำนั้นๆ 14 ตรำสินค้ำ อีกทั้งยังได้พัฒนำตรำสินค้ำเป็นของบริษัทเองอีก 3 ตรำสินค้ำ ได้แก่ “Guardian”
“Valtec” และ “Spark” จำกกำรว่ำจ้ำงผลิตหรือสั่งซื้อจำกผู้ผลิตอื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่ไม่ได้เป็นบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจำกนี้ บริษัทยังให้บริกำรงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งรวมถึงกำรให้คำปรึกษำ
ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่ำงๆ โดยทีมงำนวิศวกรผู้เชี่ยวชำญของบริษัทเอง
รำยได้รวมของบริษัท ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และรำยได้อื่น
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร เป็นรำยได้หลักจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
1) รายได้จากการขายสินค้า เป็นรำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยวำล์วและอุปกรณ์สำหรับระบบดับเพลิง วำล์วและ
อุปกรณ์ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ ซึ่งเป็นกำรขำยให้กับผู้รับเหมำก่อสร้ำงเพื่อนำไปติดตั้งในอำคำรที่ ผู้รับเหมำ
เป็นผู้รับงำนนั้นโดยตรงและเป็นผู้ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้ำตำมแบบที่ผู้ รับเหมำหรือผู้ออกแบบโครงกำรได้ระบุไว้ โดย
บริษัทจะต้องจัดหำสินค้ำให้มีคุณสมบัติตรงกับแบบที่ กำหนดไว้ และกำรขำยให้กับ ร้ำนค้ำหรือผู้จำหน่ำยสินค้ำที่
เกี่ยวข้องกับงำนระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่ำงๆซึ่งเป็น คู่ค้ำกับบริษัท เพื่อนำไปกระจำยต่อให้กับผู้รับเหมำ
รำยเล็กหรือลูกค้ำผู้ใช้งำนตำมอำคำรและโรงงำนต่ำงๆ นอกจำกนี้ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นกำรขำยให้กับผู้ใช้งำนโดยตรง
(End User) เพื่อนำไปใช้ติดตั้งในอำคำรและบ้ำนเรือน เป็นต้น
2) รายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง เป็นรำยได้จำกกำรขำยงำนโครงกำรที่บริษัทเป็นผู้รับเหมำ
งำนระบบเอง โดยมีกำรจัดหำ/ขำยสินค้ำ พร้อมกับกำรให้บริกำรคำปรึกษำ ออกแบบ และติดตั้งงำนในระบบดับเพลิง
ต่ำงๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบปั๊มดับเพลิง ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
FM 200 และระบบสัญญำณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) รวมทั้งงำนตรวจสอบและบำรุงรักษำ
ระบบดับเพลิงโดยตรงให้แก่เจ้ำของอำคำรและโรงงำนต่ำงๆ ด้วยควำมพร้อมด้ำนวิศวกรรมและทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชำญ
เป็นของบริษัทเอง ร่วมกับกำรจ้ำงเหมำทีมช่ำงและแรงงำนบำงส่วนจำกภำยนอก ภำยใต้กำรควบคุมงำนโดยบริษัท ซึ่ง
ที่ผ่ำนมำงำนโครงกำรส่วนใหญ่เป็นกำรติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่โรงงำนต่ำงๆ ที่นอกจำกจะใช้สินค้ำที่บริษทั มีไว้เพือ่
ขำยตำมที่กล่ำวในข้อ 1 แล้ว ยังต้องจัดหำอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของระบบดับเพลิง เช่น ถังโฟมขนำดใหญ่
เป็นต้น เพื่อติดตั้งตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งแต่ละโครงกำรจะใช้เวลำดำเนินกำรเฉลี่ยประมำณ 3 - 6 เดือน และ
รับรู้รำยได้ตำมขั้นควำมสำเร็จของงำนนั้นๆ ซึ่งจะประเมินโดยทีมวิศวกรของบริษัทเป็นประจำทุกสิ้นไตรมำส
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัทจะสอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงเป็น
หลั ก ทั้ ง กำรก่ อ สร้ ำ งภำคเอกชนและภำครั ฐ บำล ได้ แ ก่ โคร งกำรอำคำรพั ก อำศั ย ส ำนั ก งำน โรงพยำบำล
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ห้ำงสรรพสินค้ำ สถำนีขนส่ง โครงกำรรถไฟฟ้ำใต้ดิน อำคำรสนำมบิน โรงงำนอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ พลังงำน
และปิโตรเคมี เป็นต้น กำรก่อสร้ำงดังกล่ำวมีแนวโน้มควำมต้องกำรติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตำม
กฎหมำยควบคุมอำคำรและโรงงำนที่ต้องมีกำรปรับปรุงให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ที่ได้มำตรฐำน ทำให้มีกำรสั่งซื้อ
สินค้ำของบริษัท ทั้งในลักษณะของกำรสั่งซื้อเฉพำะตัวสินค้ำซึ่งถือเป็นธุรกรรมซื้อมำขำยไป (trading) ของบริษัท
และกำรว่ำจ้ำงให้รับเหมำดำเนินโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิงที่ส่วนใหญ่เป็นอำคำรโรงงำนเดิมหรือส่วนขยำยของ
โรงงำนต่ำงๆ ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ออกแบบ กำหนดลักษณะงำน และจัดหำสินค้ำและอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อมำติดตั้งใน
โครงกำร นอกจำกนี้ลูกค้ำหรือผู้รับเหมำที่สั่งซื้อสินค้ำระบบดับเพลิงของบริษัทแล้ว มักต้องกำรให้บริษัทจัดหำสินค้ำ
ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศควบคู่ไปด้วย ทำให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำดังกล่ำว แต่ก็เป็นสัดส่วนที่ไม่
มำก เมื่อเทียบกับยอดขำยโดยรวมของบริษัท
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีรำยได้รวมจำนวน 381.23
ล้ำนบำท 495.75 ล้ำนบำท 521.26 ล้ำนบำท และ 276.52 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยได้เกือบทั้งหมดเป็นรำยได้จำก
กำรขำยและบริกำร ซึ่งมีจำนวน 380.61 ล้ำนบำท 493.68 ล้ำนบำท 518.61 ล้ำนบำท และ 270.50 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงร้อยละ 80 - 87 รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ระบบสุขำภิบำล
และปรับอำกำศร้อยละ 6 - 11 และรำยได้จำกงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิงร้อยละ 6 - 10 ของรำยได้จำกกำรขำย
และบริกำร ในช่วงดังกล่ำว
ต้นทุนขำยและบริกำรของบริษัทในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจำนวน 269.06 ล้ำน
บำท 354.83 ล้ำนบำท 369.86 ล้ำนบำท และ 200.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำรประมำณร้อยละ 71 - 74 ในช่วงดังกล่ำว ซึ่งต้นทุนขำยและบริกำรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมยอดขำยที่เพิ่มขึ้น โดย
ต้นทุนขำยและบริกำรหลักมำจำกค่ำสินค้ำที่บริษัทสั่งซื้อมำเพื่อขำยและ/หรือ ติดตั้งให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำร
นำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศจำกกำรที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำนั้นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจำนวน 53.54
ล้ำนบำท 62.73 ล้ำนบำท 74.30 ล้ำนบำท และ 37.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้รวมประมำณร้อยละ
13 - 14 ในช่วงเวลำดังกล่ำว ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจำนวน 20.59 ล้ำนบำท 25.74 ล้ำนบำท 27.47 ล้ำนบำท
และ 13.73 ล้ำนบำท ในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยผันแปร
ตำมยอดขำย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำนำยหน้ำ และค่ำจูงใจพนักงำนขำย ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขำยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีจำนวน 32.95 ล้ำนบำท 36.99 ล้ำนบำท 46.83 ล้ำนบำท และ 23.27 ล้ำนบำท ในปี
2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่ ได้แก่
เงินเดือน ค่ำบริหำรส่วนกลำง และค่ำเช่ำทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งในระหว่ำงปลำยปี 2555 - ต้นปี 2557 บริษัทมีกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรในส่วนงำนสนับสนุน จำกเดิมที่ดำเนินกำรโดยบริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด (“หำญ”)
ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มำดำเนินกำรที่บริษัทเอง และทยอยรับโอนพนักงำนจำกบริษัทดังกล่ำวมำที่บริษัท
ด้วย ทำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร โดยมีค่ำบริกำรส่วนกลำงลดลง ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำย
พนักงำนเพิ่มขึ้นจำกกำรรับโอนพนักงำนดังกล่ำว รวมทั้งมีกำรจัดประเภทค่ำใช้จ่ำยใหม่ โดยกำรย้ำยค่ ำตอบแทน
กรรมกำรผู้จัดกำรที่เคยบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย มำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ทำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่ม
สูงขึ้น
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กำไรสุทธิของบริษัท ในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 40.36 ล้ำนบำท 58.95 ล้ำนบำท และ 61.16 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ แสดงถึงแนวโน้มกำรเติบโตที่ต่อเนื่อง และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 30.52
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มีจำนวน 28.79 ล้ำนบำท
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 207.14 ล้ำนบำท
242.03 ล้ำนบำท 281.38 ล้ำนบำท และ 275.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์เกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
รำยกำรที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และสินค้ำคงเหลือ มีสัดส่วนรวมกันต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับร้อยละ
92 ของสินทรัพย์รวม (ณ สิ้นปี 2554-2555) ร้อยละ 83 และ ร้อยละ 79 ของสินทรัพย์รวม (ณ สิ้นปี 2556 และ วันที่ 30
มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ)
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 76.92 ล้ำนบำท 99.86
ล้ำนบำท 105.67 ล้ำนบำท และ 103.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยหนี้สินเกือบทั้งหมดเป็นหนี้ สินหมุนเวียน รำยกำรที่
สำคัญ ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น มีสัดส่วนต่อหนี้สินรวมเท่ำกับร้อยละ 70 ร้อยละ 72 ร้อยละ 76 และร้อยละ
72 รองลงมำ คือ เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน มีสัดส่วนต่อหนี้สินรวมเท่ำกับร้อยละ 13 ร้อยละ 13 ร้อยละ 9
และร้อยละ 10 ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 130.22 ล้ำนบำท
142.17 ล้ำนบำท 175.71 ล้ำนบำท และ 172.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ณ สิ้นปี
2554 - 2556 เนื่องจำกกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำกผลกำรดำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งกำรเพิ่มทุนจำนวน 61.00
ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2555 ถึงแม้จะมีกำรจ่ำยเงินปันผลทุกปี เป็นจำนวน 20 ล้ำนบำท 108 ล้ำนบำท และ 27.63 ล้ำน
บำท ในปี 2554 - 2556 ตำมลำดับ สำหรับ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ส่วนของผู้ถื อหุ้น ลดลงจำก ณ สิ้นปี 2556
เนื่องจำกในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลจำนวน 99 ล้ำนบำท ในขณะที่กำรเพิ่มทุนจำนวน
65.00 ล้ำนบำท และมีกำไรสุทธิจำนวน 30.52 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ
ที่ต่ำ เนื่องจำกมีเพียงเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเป็นจำนวนไม่มำก โดย ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2557 มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.59 เท่ำ 0.70 เท่ำ 0.60 เท่ำ และ 0.60 เท่ำ ตำมลำดับ
(2) การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รำยได้รวมของบริษัทในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 381.23 ล้ำนบำท 495.75 ล้ำนบำท และ 521.26 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 114.52 ล้ำนบำท และ 25.51 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.04 และร้อยละ 5.15 ในปี 2555
- 2556 ตำมลำดับ สำหรับรำยได้รวมในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจำนวน 276.52 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 239.67 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 36.85 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.38
โดยรำยได้เกือบทั้งหมดของบริษัทเป็นรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ซึ่งมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 97 - 100 ของรำยได้
รวม ส่วนที่เหลือเป็นรำยได้อื่น ซึ่งประกอบด้วย กำไรจำกกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำที่เกิดขึ้นจริง รำยได้ค่ำชดเชยจำก
ประกันภัยสินค้ำ และรำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริกำรงำนด้ำนสนับสนุน เป็นต้น ประมำณร้อยละ 0.2 - 3 ของรำยได้รวม
ในช่วงเวลำดังกล่ำว
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รำยได้รวมของบริษัทในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2557 มีรำยละเอียดดังนี้
ประเภทรายได้
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
1. รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
1.1 วำล์วและอุปกรณ์ระบบ
ดับเพลิง
1.2 วำล์วและอุปกรณ์ระบบ
สุขำภิบำลและปรับอำกำศ
รวม
2. รำยได้จำกงำนโครงกำรติดตั้ง
ระบบดับเพลิง
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รำยได้อื่น1/
รายได้รวม

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

306.33 80.35 413.22 83.35 451.66 86.65 213.81 89.21 227.19 82.16
41.33 10.84 41.63 8.40 34.27 6.57 14.11 5.89 17.35 6.27
347.66 91.19 454.85 91.75 485.93 93.22 227.92 95.10 244.54 88.43
32.95 8.65 38.83 7.83 32.68 6.27 9.35 3.90 25.96 9.39
380.61 99.84 493.68 99.58 518.61 99.49 237.27 99.00 270.49 97.82
0.62 0.16 2.07 0.42 2.65 0.51 2.40 1.00 6.02 2.18
381.23 100.00 495.75 100.00 521.26 100.00 239.67 100.00 276.52 100.00

หมำยเหตุ 1/ รำยได้อื่น ประกอบด้วย กำไรจำกกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำที่เกิดขึ้นจริง ดอกเบี้ยรับ กำไรจำกกำรขำยหุ้นหรือหน่วย
ลงทุน รำยได้จำกกำรชดเชยประกันภัยสินค้ำและทรัพย์สิน และรำยได้กำรให้บริกำรงำนด้ำนสนับสนุน (เริ่มตั้งแต่
ปี 2557) เป็นต้น

แผนภูมแิ สดงสัดส่วนรายได้แต่ละประเภทต่อรายได้รวมในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรก ของปี 2556 - 2557
ล้านบาท
600
500
400
300

381.23
0.16%
8.64%
10.85%

495.75
0.42%
7.83%
8.40%

276.52

239.67
83.35%

200

521.26
0.51%
6.27%
6.57%

86.65%

1.00%

3.90%
5.89%

80.35%
100

2.18% 9.39%
6.27%

89.21%

82.16%

ม.ค. - มิ.ย. 2556

ม.ค. - มิ.ย. 2557

0
ปี 2554

ปี 2555

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ - ระบบดับเพลิง
รำยได้งำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิง

ปี 2556

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ - ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ
รำยได้อื่น
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รายได้จากการขายและบริการ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัท จะสอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงเป็น
หลัก โดยในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 380.61 ล้ำนบำท 493.68 ล้ำนบำท และ 518.61 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ้น
จำนวน 113.07 ล้ำนบำท และ 24.93 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.71 และร้อยละ 5.05 ในปี 2555 - 2556 ตำมลำดับ
สำหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจำนวน 270.50 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มี
จำนวน 237.27 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 33.23 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.01 ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ
และรำยได้จำกงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 80-87 ร้อยละ 7-11 และร้อยละ 6-9 ของ
รำยได้รวม ในช่วงดังกล่ำว ตำมลำดับ
ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัทส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 90 เกี่ยวข้องกับสินค้ำระบบดับเพลิง
ส่วนที่เหลือเป็นกำรขำยสินค้ำระบบระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
รายได้จากการขายสินค้าระบบดับเพลิง และงานติดตั้งระบบดับเพลิงของบริษัท ในปี 2554 - 2556 และใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจำนวนรวมกันเท่ำกับ 339.28 ล้ำนบำท 452.05 ล้ำนบำท 484.34 ล้ำนบำท และ 253.15
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 89.00 ร้อยละ 91.18 ร้อยละ 92.92 และร้อยละ 91.55 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ โดยมีจำนวน
เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 112.77 ล้ำนบำท และ 32.29 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.24 และร้อยละ 7.14 ในปี 2555 - 2556
ตำมลำดับ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 29.99 ล้ำนบำท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.44 ดังนี้
ปี 2554
ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. ขำยสินค้ำระบบดับเพลิง 306.33 80.35 413.22 83.35
2. งำนโครงกำรติดตัง้ ระบบ
ดับเพลิง
32.95 8.65
38.83 7.83
รวม
339.28 89.00 452.05 91.18
รายได้รวม
381.23 100.00 495.75 100.00
รายได้

ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
451.66 86.65 213.81 89.21 227.19 82.16
32.68 6.27
484.34 92.92
521.26 100.00

9.35
223.16
239.67

3.90
93.11
100.00

25.96
253.15
276.52

ในปี 2554 - 2556 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำระบบดับเพลิง จำนวน 306.33 ล้ำนบำท 413.22 ล้ำนบำท
และ 451.66 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 106.90 ล้ำนบำท และ 38.43 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.90 และ
ร้อยละ 9.30 ในปี 2555 - 2556 ตำมลำดับ และมีรำยได้จำกงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิง จำนวน 32.95 ล้ำนบำท
38.83 ล้ำนบำท และ 32.68 ล้ำนบำท ในปี 2554 - 2556 ตำมลำดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวน 5.88 ล้ำนบำท และ (6.15)
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ร้อยละ 17.84 และร้อยละ (15.84) ในปี 2555 - 2556 ตำมลำดับ
สำหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำระบบดับเพลิง จำนวน 227.19 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 213.81 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 13.38 ล้ำนบำท คิด
เป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.26 และมีรำยได้จำกงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิงจำนวน 25.96 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 9.35 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 16.61 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 177.65
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รายได้จากการขายสินค้าระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ของบริษัท ในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรก
ของ ปี 2556 และ 2557 มีดังนี้
รายได้

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ขำยสินค้ำระบบสุขำภิบำล
และปรับอำกำศ
41.33 10.84 41.63 8.40 34.27 6.57 14.11 5.89 17.35 6.27
รายได้รวม
381.23 100.00 495.75 100.00 521.26 100.00 239.67 100.00 276.52 100.00
ในปี 2554 - 2556 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ จำนวน 41.33 ล้ำนบำท
41.63 ล้ำนบำท และ 34.27 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ้น /(ลดลง)จำนวน 0.30 ล้ำนบำท และ (7.36) ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ 0.72 และร้อยละ (17.68) ในปี 2555 - 2556 ตำมลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2557 มี
จำนวน 17.35 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มีจำนวน 14.11 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นเท่ำกับ
3.24 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.96
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัทจะสอดคล้องกับ ภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงเป็น
หลัก โดยในปี 2555 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเพิ่มขึ้นจำนวนมำกเมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องมำจำกภำวะกำร
ก่อสร้ำงที่เริ่มฟื้นตัวและมีอัตรำกำรขยำยตัวอย่ำงมำก หลังจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง
ของปี 2554 ที่ทำให้ภำวะกำรก่อสร้ำงส่วนใหญ่หยุดชะงักลง จนกระทั่งเหตุกำรณ์ได้คลี่คลำยลงในปี 2555 ภำวะกำร
ก่อสร้ำงฟื้นตัวขึ้น มีโครงกำรก่อสร้ำงใหม่ๆ รวมถึงกำรซ่อมแซมและปรับปรุง (Renovate) อำคำรเกิดขึ้นหลำยแห่ง
ส่งผลให้บริษัทสำมำรถขำยสินค้ำได้เพิ่มขึ้นมำก ผ่ำนกำรจำหน่ำ ยให้กับผู้รับเหมำโครงกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ รวมทั้ง
สำมำรถเพิ่มยอดขำยจำกงำนโครงกำรที่เสนอขำยให้แก่เจ้ำของอำคำรโดยตรงได้เพิ่มขึ้น ซึ่งโครงกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ที่
เลือกใช้สินค้ำและบริกำรของบริษัทและเป็นที่มำของยอดขำยที่สำคัญของบริษัทในปี 2555 ได้แก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ
โครงกำร 185 รำชดำริ คอนโดมิเนียม และโรงงำนแคนนอน นิคมอุตสำหกรรม 304 จังหวัดปรำจีนบุรี เป็นต้น
ในปี 2556 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเพิ่มขึ้นไม่มำกนักเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2555 ซึ่งไปตำมภำวะ
ก่อสร้ำงโดยรวมของประเทศที่มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นไม่มำกจำกปี ก่อน โดยรำยได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย
สินค้ำระบบดับเพลิงให้กับผู้รับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ ในขณะที่รำยได้จำกงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิงและรำยได้
จำกกำรขำยสินค้ำและอุปกรณ์ระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยโครงกำรต่ำงๆ ที่
เลือกใช้สินค้ำและบริกำรของบริษัท และเป็นที่มำของยอดขำยที่สำคัญของบริษัทในปี 2556 ได้แก่ โครงกำร ศูนย์
กระจำยสินค้ำ เทสโก้ โลตัส จังหวัดขอนแก่น โครงกำรดี คอนโดมิเนียม โรงงำนฮอนด้ำ อุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ โรงงำนบริดสโตน อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เป็นต้น
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัท ยังคงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั้งใน
ส่วนของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและงำนโครงกำร ถึงแม้ภำวะเศรษฐกิจและภำวะกำรก่อสร้ำงโดยรวมของประเทศ
ซบเซำลงอย่ำงมำกและมีอัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ที่ติดลบ กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ดังกล่ำวส่วน
หนึ่งเป็นผลมำจำกกำรได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ วำล์วปรับปริมำณ
น้ำ (Balancing Valve) ภำยใต้ตรำสินค้ำ OVENTROP โดยมีโครงกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ที่เลือกใช้สินค้ำและบริกำรของ
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บริษัทและเป็นที่มำของยอดขำยที่สำคัญของบริษัทในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ได้แก่ โรงงำน BAXTER จังหวัด
ระยอง ศูนย์กระจำยสินค้ำ เทสโก้ โลตัส จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี เป็นต้น
รายได้อื่น
รำยได้อื่นของบริษัทในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 0.62 ล้ำนบำท 2.07 ล้ำนบำท และ 2.65 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ประกอบด้วย รำยได้จำกกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ กำไรจำกกำรขำยหุ้นหรือหน่วยลงทุน กำไรจำกกำร
จำหน่ำยสินทรัพย์ และรำยได้จำกกำรชดเชยประกันภัยสินค้ำและทรัพย์สิน เป็นต้น โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1.45 ล้ำนบำท
และ 0.58 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 233.87 และร้อยละ 28.02 ในปี 2555 - 2556 ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้
อื่นในปี 2555 มีสำเหตุหลักมำจำกกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี จำนวน 1.10
ล้ำนบำท และกำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์จำนวน 0.44 ล้ำนบำท และในปี 2556 มีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้จำก
ค่ำชดเชยจำกกำรประกันภัยสินค้ำจำนวน 1.66 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทได้เข้ำไปรับติดตั้งระบบดับเพลิงในคลังสินค้ำ
ของลูกค้ำรำยหนึ่ง แล้วเกิดควำมเสียหำยต่อสินค้ำของลูกค้ำนั้นในระหว่ำงกำรติดตั้งระบบดังกล่ำว ซึ่งบริษัทได้จ่ำย
ค่ำเสียหำยให้แก่ลูกค้ำเป็นจำนวน 2.13 ล้ำนบำท โดยบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และในกรณีดังกล่ำวบริษัท
ได้รับเงินชดเชยจำกบริษัทประกันภัย เป็นจำนวนเงิน 1.66 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ยังมีผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศที่ลดลงจำนวน 1.10 ล้ำนบำท
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 รำยได้อื่นมีจำนวน 6.02 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนที่มีจำนวน 2.40 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 3.62 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 150.83 โดยมีสำเหตุหลัก
มำจำกกำรกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรรับบริหำรจัดกำรงำนด้ำนสนับสนุนให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน 4.43 ล้ำน
บำท ในขณะที่มีกำรลดลงของรำยได้ค่ำชดเชยจำกกำรประกันภัยสินค้ำจำนวน 1.80 ล้ำนบำท
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขำยและบริกำรของบริษัทในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 269.06 ล้ำนบำท 354.83 ล้ำนบำท และ 369.86
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 85.77 ล้ำนบำท และ 15.03 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 31.88 และร้อยละ 4.24 ในปี 2555 - 2556
ตำมลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจำนวน 200.51 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่
มีจำนวน 167.87 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 32.64 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มร้อยละ 19.44 ต้นทุนขำยและบริกำรที่
สำคัญ คือ ต้นทุนค่ำสินค้ำที่บริษัทสั่งซื้อมำเพื่อจำหน่ำย ซึ่งมีสัดส่วนกว่ำร้อยละ 60 - 65 ของต้นทุนขำยและบริกำรรวม
สำหรับต้นทุนส่วนที่เหลือ ได้แก่ ค่ำภำษีอำกรขำเข้ำ ค่ำระวำง และค่ำแรงในกำรติดตั้งอุปกรณ์ เป็นต้น
ปี 2554
ล้านบาท ร้อยละ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 380.61 100.00
ต้นทุนขำยและบริกำร
269.06 70.69
กาไรขั้นต้น
111.55 29.31

ปี 2555
ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
493.68 100.00 518.61 100.00
354.83 71.87 369.86 71.32
138.85 28.13 148.75 28.68

ม.ค. - มิ.ย. 2556
ล้านบาท ร้อยละ
237.27 100.00
167.87 70.75
69.40 29.25

ม.ค. - มิ.ย. 2557
ล้านบาท ร้อยละ
270.50 100.00
200.51 74.13
69.99 25.87

กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนขำยและบริกำร ส่วนใหญ่มำจำกสั่งซื้อสินค้ำมำจำหน่ำยที่เพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยต้นทุนขำยและบริกำรคิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำรเท่ำกับร้อยละ 70.69 ร้อยละ 71.87 ร้อยละ 71.32 และร้อยละ 74.13 ในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของ
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ปี 2557 ตำมลำดับ โดยมีอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับ ร้อยละ 29.31 ร้อยละ 28.13 ร้อยละ 28.68 และร้อยละ 25.87 ในปี
2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจำนวน 53.54
ล้ำนบำท 62.73 ล้ำนบำท 74.30 ล้ำนบำท และ 37.00 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้รวมเท่ ำกับร้อยละ 14.04 ร้อย
ละ 12.65 ร้อยละ 14.25 และร้อยละ 13.39 ตำมลำดับ ดังนี้

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รายได้รวม

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
20.59 5.40 25.74 5.19 27.47 5.27 11.81 4.93 13.73 4.97
32.95 8.64 36.99 7.46 46.83 8.98 23.10 9.64 23.27 8.42
53.54 14.04 62.73 12.65 74.30 14.25 34.91 14.57 37.00 13.39
381.23 100.00 495.75 100.00 521.26 100.00 239.67 100.00 276.52 100.00

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษัทในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 20.59 ล้ำนบำท 25.74 ล้ำนบำท และ 27.47 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.15 ล้ำนบำท และ 1.73 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.01 และร้อยละ 6.72 ในปี 2555 - 2556
ตำมลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยมีจำนวน 13.73 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 11.81 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 1.92 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.26
โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยคิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้รวมเท่ำกับร้อยละ 5.40 ร้อยละ 5.19 ร้อยละ 5.27 และร้อยละ 4.97 ใน
ปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส่วนใหญ่เป็นค่ำตอบแทนพนักงำนขำย
ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนพนักงำนขำย ค่ำนำยหน้ำ (Commission) และค่ำจูงใจพนักงำนขำย (Incentive) นอกจำกนี้ยังมี
รำยกำรอื่นๆ ได้แก่ ค่ำจ้ำงขนส่งสินค้ำ ค่ำน้ำมัน และค่ำประชำสัมพันธ์ เป็นต้น
กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2555 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำนำยหน้ำและค่ำจูงใจ
พนักงำนขำยที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก เนื่องจำกในปี 2555 พนักงำนขำยสำมำรถทำยอดขำยได้สูงถึงเป้ำหมำยที่บริษัทกำหนด
ทำให้มีกำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำและค่ำจูงใจให้กับพนักงำนขำยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ในปีนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรบันทึกโบนัสของ
กรรมกำรผู้จัดกำร จำกเดิมที่บันทึกเป็นค่ ำใช้จ่ำยในกำรขำย เปลี่ยนไปบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร รวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งของโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิง จำกเดิมที่บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำย เปลี่ยนไปบันทึกรวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2556 มีสำเหตุหลัก
มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันสินค้ำจำนวน 2.13 ล้ำนบำท และค่ำประชำสัมพันธ์จำนวน 1.23 ล้ำน
บำท อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2556 มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรบันทึก เงินเดือนของกรรมกำรผู้จัดกำร จำกเดิมที่บันทึกเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย เปลี่ยนไปบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสำหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2557 เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลักเกิดจำกกำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำและค่ำจูงใจให้กับพนักงำนขำย
เพิ่มขึ้น อีกทั้งค่ำจ้ำงในกำรขนส่งและค่ำบริกำรทำประชำสัมพันธ์ภำยนอกเพิ่มขึ้ น ซึ่งสอดคล้องกับยอดขำยที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 32.95 ล้ำนบำท 36.99 ล้ำนบำท และ 46.83 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำนวน 4.04 ล้ำนบำท และ 9.84 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.26 และร้อยละ 26.60 ในปี 2555 - 2556
ตำมลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีจำนวน 23.27 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 23.10 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 0.17 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 0.74 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรคิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้รวมร้อยละ 8.64 ร้อยละ 7.46 ร้อยละ 8.98 และร้อยละ
8.42 ในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดื อ นแรกของปี 2557 ตำมล ำดั บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรบริ ห ำรส่ ว นใหญ่ ได้ แ ก่
ค่ำตอบแทนพนักงำน และค่ำบริกำรงำนสนับสนุนที่ในอดีตก่อนกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร บริษัทเคยว่ำจ้ำง
หำญให้ดำเนินกำรด้ำนงำนสนับสนุนต่ ำงๆให้แก่บริษัท นอกจำกนี้ยังมีรำยกำรอื่นๆ ได้แก่ ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
สำนักงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันสินค้ำ และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน เป็นต้น
กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2555 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของโบนัสพนักงำนจำนวน
4.10 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกในปี 2555 มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรบันทึกโบนัสของกรรมกำรผู้จัดกำรจำกเดิม
ที่บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย เปลี่ยนมำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรในปี 2556 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงำนจำนวน 7.91 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมีกำร
ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร โดยตั้งแต่ปลำยปี 2555 จนถึงต้นปี 2557 บริษัทได้รับโอนงำนด้ำนสนับสนุนและ
พนักงำนจำนวน 40 คน ของหำญเพื่อมำดำเนินกำรที่ บริษัทเองทั้งหมด ประกอบกับกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจำกกำร
เปลี่ ย นกำรบั น ทึ กเงิ น เดื อ นของกรรมกำรผู้ จั ด กำรดั ง กล่ ำวข้ ำงต้ น นอกจำกนี้ ยั ง มี กำรเพิ่ ม ขึ้ น ของ ภำระผู กพั น
ผลประโยชน์พนักงำนจำนวน 2.20 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรจำนวนพนักงำนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรรับโอนพนักงำน
ของหำญ กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันสินค้ำ เนื่องจำกควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรติดตั้งระบบดับเพลิงใน
คลังสินค้ำของลูกค้ำจำนวน 2.13 ล้ำนบำท (บริษัทได้รับเงินชดเชยค่ำเสียหำยดังกล่ำวจำกกำรทำประกันกับบริษัทประ
ภัยแห่งหนึ่งจำนวน 1.66 ล้ำนบำท) กำรเพิ่มขึ้นของค่ำเช่ำสำนักงำน เนื่องจำกมีกำรเช่ำพื้นที่ สำนักงำนเพิ่มขึ้นจำกกำร
รับโอนพนักงำนมำจำกหำญ ในขณะที่มีค่ำบริกำรสำนักงำนจำกกำรว่ำจ้ำงหำญให้ดำเนินกำรด้ำนงำนสนับสนุน ลดลง
ประมำณ 9.10 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรทยอยรับโอนงำนและพนักงำนของหำญเพื่อมำดำเนินกำรเองในบริษัท
ค่ำใช้จ่ ำยในกำรบริหำรสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกงวดเดียวกันของปีก่อน
จำนวน 0.17 ล้ำนบำท โดยในงวดนี้บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน เช่น เงินเดือน และโบนัสเพิ่มขึ้นจำนวน 3.64
ล้ำนบำท ค่ำเช่ำเพิ่มขึ้น 0.61 ล้ำนบำท ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพเพิ่มขึ้ น 0.53 ล้ำนบำท ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรเพิ่มขึ้น
จำนวน 0.19 ล้ำนบำท ค่ำสำธำรณูป โภคเพิ่ มขึ้ นจ ำนวน 0.90 ล้ ำนบำท ในขณะที่ ในงวดนี้บ ริษั ทไม่ มีค่ ำบริห ำร
ส่วนกลำงที่ต้องจ่ำยให้กับหำญ เนื่องจำกในเดือนมกรำคม 2557 บริษัทรับโอนงำนและพนักงำนของหำญที่เหลืออยู่
ทั้งหมดมำดำเนินกำรด้ำนงำนสนับสนุนเอง ทำให้มีค่ำบริกำรส่วนกลำงลดลง 4.57 ล้ำนบำท บริษัทได้ใช้ประโยชน์
อย่ำงเต็มที่จำกพนักงำนที่รับโอนมำจำกหำญ โดยนอกจำกจะทำงำนให้บริษัทแล้ว ยังให้บริกำรงำนด้ำนสนับสนุนแก่
บริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นงำนเดิมที่เคยทำมำก่อนกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจั ดกำรของบริษัท ประกอบกับมีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรรับประกันสินค้ำลดลงจำนวน 2.04 ล้ำนบำท และมีกำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.95 ล้ำนบำท
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 1.01 ล้ำนบำท 1.30 ล้ำนบำท และ 0.68 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวน 0.29 ล้ำนบำท และ (0.62) ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ร้อยละ
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28.71 และร้อยละ (47.69) ในปี 2555 - 2556 ตำมลำดับ ต้นทุนทำงกำรเงินในปี 2555 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่ง
สอดคล้องกับกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน และเงินรับจำกกำรกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี โดยในปี 2554 มีกำรกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินและเงินรับจำกกำร
กู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 49.30 ล้ำนบำท และ 11.50 ล้ำนบำท และจ่ ำยคืนจำนวน
60.73 ล้ำนบำท และ 11.50 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในขณะที่ปี 2555 มีกำรกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินและเงินรับจำก
กำรกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องจำนวน 64.68 ล้ำนบำท และ 63.00 ล้ำนบำท และจ่ำยคืนจำนวน
61.93 ล้ำนบำท และ 63.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ส่วนต้นทุนทำงกำรเงินในปี 2556 ลดลงจำกปีก่อน เนื่องจำกกำรลดลง
ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินและเงินรับจำกกำรกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเมื่อเทียบ
กับปี 2555 โดยในปี 2556 มีกำรกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินและเงินรับจำกกำรกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 18.96 ล้ำนบำท และ 13.00 ล้ำนบำท และจ่ำยคืนจำนวน 21.71 ล้ำนบำท และ 13.00 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีจำนวน 0.30 ล้ำนบำทไม่เปลี่ยนแปลง
มำกนักเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มีจำนวน 0.33 ล้ำนบำท หรือลดลงจำนวน 0.03 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 17.26 ล้ำนบำท 17.94 ล้ำนบำท และ 15.26 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 ใกล้เคียงกับปี 2554 ถึงแม้ในปีดังกล่ำวบริษัทมีกำไรก่อนภำษีเงินได้
เพิ่มขึ้นจำนวนมำก จำก 57.62 ล้ำนบำท ในปี 2554 เป็น 76.89 ล้ำนบำท ในปี 2555 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรลดลงของ
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกร้อยละ 30 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และในปี 2556 บริษัทมีกำไรก่อนภำษี
เงินได้เท่ำกับ 76.42 ล้ำนบำท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2555 แต่มีภำษีเงินได้นิติบุคคลลดลง เนื่องจำกกำรลดลงของอัตรำภำษี
เงินได้นิติบุคคลจำกร้อยละ 23 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2556
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทมีจำนวน 8.19 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มีจำนวน 7.77 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 0.42 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.41
กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น
กำไรขั้นต้นในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 111.55 ล้ำนบำท 138.85 ล้ำนบำท และ 148.75 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำ
กำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 29.31 ร้อยละ 28.13 และร้อยละ 28.68 ในปี 2554 - 2556 ตำมลำดับ อัตรำกำไรขั้นต้นในปี
2555 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 สำเหตุหลักมำจำกต้นทุนขำยและบริกำรที่เพิ่มขึ้นมำก เนื่องจำกกำรรวมค่ำใช้จ่ำยใน
กำรติดตั้งของงำนโครงกำรเข้ำมำเป็นต้นทุนขำยและบริกำร จำกเดิมที่ก่อนหน้ำนี้บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และ
ในปี 2556 บริษัทมีอัตรำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยยังคงรักษำระดับใกล้เคียงกับปี 2555
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 69.99 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 69.40 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 0.59 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85
โดยมีอัตรำกำไรขั้นต้น เท่ำกับร้อยละ 25.87 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่เท่ำกับร้อยละ 29.25 สำเหตุ
หลักมำจำกต้นทุนสินค้ำและวัสดุทั้งในและต่ำงประเทศปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งได้รับผลกระทบจำกต้นทุนนำเข้ำสินค้ำ
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จำกต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้นเมื่อแปลงค่ำเป็นเงินบำท จำกกำรที่เงินบำทอ่อนค่ำลงมำกเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ในขณะที่ไม่สำมำรถปรับรำคำสินค้ำทั้งหมดได้ทันที
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 40.36 ล้ำนบำท 58.95 ล้ำนบำท และ 61.16 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำนวน 18.59 ล้ำนบำท และ 2.21 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.06 และร้อยละ 3.75 ในปี 2555 - 2556 ตำมลำดับ
โดยมีอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 10.59 ร้อยละ 11.89 และร้อยละ 11.73 ตำมลำดับ

รำยได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับงวด

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
381.23 100.00 495.75 100.00 521.26 100.00 239.67 100.00 276.52 100.00
269.06 70.58 354.83 71.57 369.86 70.95 167.87 70.04 200.51 72.51
20.59
5.40
25.74
5.19
27.47
5.27
11.81
4.93
13.73
4.97
32.95
8.64
36.99
7.46
46.83
8.98
23.10
9.64
23.27
8.42
1.01
0.26
1.30
0.26
0.68
0.13
0.33
0.14
0.30
0.10
323.61 84.88 418.86 84.48 444.84 85.33 203.11 84.75 237.81 86.00
57.62 15.11
76.89 15.51
76.42 14.66
36.56 15.25
38.71 14.00
17.26
4.53
17.94
3.62
15.26
2.93
7.77
3.24
8.19
2.96
40.36 10.59
58.95 11.89
61.16 11.73
28.79 12.01
30.52 11.04

กำรเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในปี 2555 มีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมำก ถึงแม้ต้นทุนปรับตัว
สูงขึ้นและมีอัตรำกำไรขั้นต้นที่ลดลง แต่บริษัทสำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ไม่ให้เพิ่มขึ้นมำกนัก ทำให้มีกำไรก่อน
ภำษีเพิ่มขึ้นจำนวนมำกหรือเท่ำกับ 76.89 ล้ำนบำท เทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวน 57.62 ล้ำนบำท ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยภำษี
ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจำกอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงจำกร้ อยละ 30 ในปี 2554 เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555
และในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยบริษัทมีรำยได้เพิ่มขึ้น และสำมำรถทำอัตรำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่เพิ่มขึ้นมำก และกำไรจำกกำรดำเนินงำนที่ใกล้เคียงกับปี 2555 อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยภำษีที่ลดลงเนื่องจำกอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงจำกร้อยละ 23 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 20
ในปี 2556 จึงทำให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 30.52 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 28.79 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 1.73 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.01 โดย
มีอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับ ร้อยละ 11.04 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่เท่ำกับร้อยละ 12.01 กำไรสุทธิใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้จะมีกำรเติบโตของรำยได้ที่ดี
แต่เนื่องจำกต้นทุนขำยและบริกำรที่เพิ่มขึ้นมำกและอัตรำกำไรขั้นต้นที่ลดลง จึงทำให้มีกำไรสุทธิอยู่ในระดับเดียวกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่มีอัตรำกำไรสุทธิลดลง
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(3) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 207.14 ล้ำนบำท
242.03 ล้ำนบำท 281.38 ล้ำนบำท และ 275.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จำนวน 34.89 ล้ำนบำท 39.35 ล้ำน
บำท และ (6.14) ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)คิดเป็นร้อยละ 16.84 ร้อยละ 16.26 และร้อยละ (2.18) ณ สิ้นปี 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ
บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เท่ำกับร้อยละ
19.38 ร้อยละ 26.25 ร้อยละ 23.37 และร้อยละ 21.93 ตำมลำดับ อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ที่ เพิ่มขึ้นในปี 2555
เป็นผลจำกบริษัทมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น จำนวนมำก ในขณะที่มีสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ณ สิ้นปี 2554 - 2555) เพิ่มขึ้นไม่
มำกนัก และอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ที่ลดลงในปี 2556 เป็นผลจำกในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ในขณะที่มีสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ณ สิ้นปี 2555 - 2556) เพิ่มขึ้นมำก จำกเงินลงทุนชั่วครำว และลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้
อื่นที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ลดลง สำหรับอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ ในงวด 6
เดือนแรกของปี 2557 (ปรับกำรคำนวณเป็นปี (Annualized)) ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจำกบริษัทมีกำไร
สุทธิ (ปรับกำรคำนวณเป็นปี (Annualized) ใกล้เคียงกับปีก่อนในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย
สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ซึ่งมีจำนวน 94.16 ล้ำนบำท 120.18
ล้ำนบำท 130.18 ล้ำนบำท และ 120.77 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 45.46 ร้อยละ 49.66 ร้อยละ 46.26 และร้อยละ 43.88
ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ รองลงมำได้แก่ สินค้ำคงเหลือ ซึ่งมี
จำนวน 95.36 ล้ำนบำท 101.63 ล้ำนบำท 102.16 ล้ำนบำท และ 96.70 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 46.04 ร้อยละ 41.99 ร้อย
ละ 36.31 และร้อยละ 35.13 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ
รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์รวม สรุปได้ดังนี้
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วครำวของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 0.08 ล้ำนบำท
28.27 ล้ำนบำท และ 10.17 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ร้อยละ 10.05 และร้อยละ 3.69 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้น
ปี 2555 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ เงินลงทุนชั่วครำวเป็นเงินลงทุน ระยะสั้นในกองทุนเปิดบัว
หลวงธนทวี ซึ่งบริษัทพิจำรณำลงทุนเมื่อบริษัทมีสภำพคล่องส่วนเกินในขณะนั้นๆ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท
ลูกหนี้กำรค้ำ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน

31 ธ.ค. 2554
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 2555
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 2556
ล้านบาท ร้อยละ

30 มิ.ย. 2557
ล้านบาท ร้อยละ

62.36

66.23

83.19

69.22

87.34

67.09

87.35

72.33

29.23
1.78
0.06

31.04
1.89
0.06

35.04
0.23
0.73

29.16
0.19
0.61

39.09
1.70
1.29

30.03
1.31
0.99

27.34
0.52
1.49

22.64
0.43
1.23
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หน่วย : ล้านบาท
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
30 มิ.ย. 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1.36
1.44
1.01
0.84
0.96
0.74
0.78
0.65
94.79 100.67 120.20 100.02 130.38 100.15 117.48 97.28
(1.15)
(1.22) (0.80)
(0.67) (1.58)
(1.21)
(0.95) (0.79)
93.64
99.45 119.40
99.35 128.80
98.94 116.53 96.49
0.52
0.55
0.78
0.65
1.38
1.06
4.24
3.51
94.16 100.00 120.18 100.00 130.18 100.00 120.77 100.00

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน
94.16 ล้ำนบำท 120.18 ล้ำนบำท 130.18 ล้ำนบำท และ 120.77 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.46 ร้อยละ 49.66 ร้อย
ละ 46.26 และร้อยละ 43.88 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ประกอบด้วย ลูกหนี้กำรค้ำ ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 94.79 ล้ำนบำท 120.20 ล้ำนบำท 130.38 ล้ำนบำท และ 117.48 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100.67 ร้อยละ 100.02 ร้อยละ 100.15 และร้อยละ 97.28 ของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ตำมลำดับ และ
ลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 0.52 ล้ำนบำท 0.78 ล้ำนบำท 1.38 ล้ำนบำท
และ 4.24 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55 ร้อยละ 0.65 ร้อยละ 1.06 และร้อยละ 3.51 ของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้
อื่น-สุทธิ ตำมลำดับ และค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 1.15
ล้ำนบำท 0.80 ล้ำนบำท 1.58 ล้ำนบำท และ 0.95 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.22 ร้อยละ 0.67 ร้อยละ 1.21 และร้อย
ละ 0.79 ของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ตำมลำดับ
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 25.41 ล้ำนบำท และ ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจำก
ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 10.18 ล้ำนบำท ซึ่งสอดคล้องกับยอดขำยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
2557 มียอดลดลง จำก ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 12.90 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรเก็บเงินลูกหนี้ได้ดี
ขึ้น ทำให้ลูกหนี้ค้ำงเกินกำหนดชำระลดลง ทั้งนี้ ลูกหนี้กำรค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำง หรือบริษัทคู่
ค้ำอุปกรณ์ดับเพลิง
บริษัทมีระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2554 - 2556 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เท่ำกับ 85 วัน 78 วัน 87
วัน และ 82 วัน ตำมลำดับ ซึ่งค่อนข้ำงใกล้เคียงกันในแต่ละงวด โดยบริษัท ให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้กำรค้ำ เฉลี่ย
ประมำณ 30 - 60 วัน นับจำกวันให้บริกำรหรือส่งมอบสินค้ำ ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยนำนกว่ำระยะเวลำที่ บริษัทให้
เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้กำรค้ำ เนื่องจำกบริษัทจะได้รับชำระเงินตำมกำหนดกำรทั่วไปของลูกค้ำสำหรับ รอบกำรรับวำง
บิลและกำรจ่ำยเช็ค ลูกหนี้กำรค้ำส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กำรค้ำที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ประมำณร้อยละ 65 - 75 ของ
ลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด รองลงมำเป็นลูกหนี้กำรค้ำที่เกินกำหนดชำระน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 3 เดือนประมำณร้อยละ 23 31 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด และมีลูกหนี้กำรค้ำที่เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 3 เดือนประมำณร้อยละ 2 - 3 ของลูกหนี้
กำรค้ำทั้งหมด
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษัทมีลูกหนี้ที่ค้ำงชำระมำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน จำนวน 2 รำย มียอดค้ำง
ชำระจำนวน 1.49 ล้ำนบำท โดยมีลูกหนี้ที่ค้ำงชำระรำยหนึ่งที่เป็นลูกค้ำผู้รับเหมำที่ซื้อขำยกันเป็นประจำ ซึ่งบริษัทได้
พิจำรณำเรื่องวงเงินเครดิตเทอมอย่ำงเคร่งครัด หำกลูกค้ำต้องกำรสั่งซื้อสินค้ำใหม่จะต้องจ่ำยชำระยอดหนี้ของเดิมก่อน
ส่วนที่เหลืออีก 1 รำยเป็นลูกค้ำที่จ่ำยเช็คที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้ให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้ำ
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รำยดังกล่ำวแล้ว และบริษัทได้ติดตำมชำระหนี้มำโดยตลอด ซึ่งลูกหนี้มีกำรทยอยผ่อนจ่ำยชำระเป็นรำยเดือน และเริ่ม
จ่ำยชำระบำงส่วนหลังวันสิ้นงวดแล้ว และลูกหนี้ที่ค้ำงชำระมำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป จำนวน 4 รำย มียอดค้ำงชำระ
จำนวน 0.78 ล้ำนบำท โดยลูกหนี้ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ที่ประสบปัญหำทำงกำรเงิน และมีกำรเจรจำขอทยอยผ่อนชำระหนี้
ที่คงค้ำงอยู่ โดยบริษัทได้ติดตำมทวงถำมเป็นระยะๆ และได้ระงับกำรให้เครดิตเทอมและขำยเชื่อให้กับลูกหนี้ทุกรำย
และได้มีกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ทุกรำยแล้ว
บริษัทมีกำรพิจำรณำกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้
โดยจะตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได้ ที่มีอำยุค้ำงชำระมำกกว่ำ 12 เดือนนับจำกวันที่
ถึงกำหนดชำระ หรือได้ดำเนินกำรฟ้องศำลแล้ว โดย ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษัทมีกำร
ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้จำนวน 1.15 ล้ำนบำท 0.08 ล้ำนบำท 1.58 ล้ำนบำท และ 0.95 ล้ำนบำท ซึ่งค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2554 และ 2555 ไม่ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีอำยุค้ำงชำระมำกกว่ำ 12 เดือนทั้งจำนวนเนื่องจำกมี
ลูกหนี้กำรค้ำบำงรำยที่ค้ำงชำระมำกกว่ำ 12 เดือน แต่ทยอยจ่ำยชำระเงินมำโดยตลอด บริษัทจึงไม่ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสำหรับลูกหนี้รำยดังกล่ำว ส่วน ณ สิ้นปี 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษัทตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีอำยุค้ำงชำระมำกกว่ำ 12 เดือนทั้งจำนวนและเป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทตั้งไว้แล้ว
มูลค่างานที่ทาเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
มูลค่ำงำนที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน
4.89 ล้ำนบำท 1.73 ล้ำนบำท 6.21 ล้ำนบำท และ 8.05 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.36 ร้อยละ 0.71 ร้อยละ 2.21 และ
ร้อยละ 2.92 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ มูลค่ำงำนที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวน (3.16) ล้ำนบำท
4.48 ล้ำนบำท และ 1.84 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ (64.62) ร้อยละ 258.96 และร้อยละ 29.63 จำก ณ สิ้นปี
2555 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ มูลค่ำงำนที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเป็น งำนที่แล้วเสร็จแต่ยัง
ไม่ได้ส่งมอบและยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ ซึ่งทุกสิ้นงวดบริษัทจะรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมขั้นควำมสำเร็จของ
งำนตำมสัญญำ หรือรับรู้รำยได้ไม่เกินกว่ำต้นทุนบริกำรตำมสัญญำที่เกิดขึ้นจริง
ณ สิ้นปี 2555 มูลค่ำงำนที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บลดลงจำก ณ สิ้นปี 2554 สำเหตุหลักเกิดจำก ณ สิ้นปี 2554
เป็นช่วงที่เกิดภำวะน้ำท่วม จึงมีงำนโครงกำรที่ยังคงค้ำงและเลื่อนกำรส่งมอบบำงส่วน ณ สิ้นปี 2555 ยังคงมีบำง
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร เช่น งำนโครงกำรบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด งำนโครงกำร บมจ. วินเทจ
วิศวกรรม เป็นต้น สำหรับปี 2556 มูลค่ำงำนที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2555 โดยบริษัทมีโครงกำร
ที่ยังดำเนินกำรอยู่ประมำณ 5 โครงกำร เช่น งำนโครงกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ (อำคำรสิรินธร) และงำนโครงกำร
บริษัท ปทุมธำนี บริวเวอรี่ จำกัด เป็นต้น สำหรั บ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มูลค่ำงำนที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นงำนที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรต่อเนื่องจำก ณ สิ้นปีก่อนและมีโครงกำรใหม่ที่อยู่
ระหว่ำงดำเนินกำร เช่น งำนโครงกำรบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
สินค้าคงเหลือ

สินค้ำสำเร็จรูป
สินค้ำระหว่ำงทำง

31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
30 มิ.ย. 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
91.60 96.06 86.48 85.09 86.03 84.21 83.83 86.69
6.06
6.35 18.59 18.29 23.46 22.96 19.65 20.32

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน / 16. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

หน้ำ 150

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
30 มิ.ย. 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลง (2.30) (2.41) (3.44) (3.38) (7.33) (7.17) (6.78) (7.01)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
95.36 100.00 101.63 100.00 102.16 100.00 96.70 100.00
บริษัทมีสินค้ำคงเหลือ ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 จำนวน (สุทธิหลังหักค่ำเผื่อ
มูลค่ำลดลง) 95.36 ล้ำนบำท 101.63 ล้ำนบำท 102.16 ล้ำนบำท และ 96.70 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.04 ร้อยละ
41.99 ร้อยละ 36.31 และร้อยละ 35.13 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ สินค้ำคงเหลือประกอบด้วย สินค้ำสำเร็จรูป และ
สินค้ำระหว่ำงทำง ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำสำเร็จรูปที่บริษัทสั่งซื้อมำเพื่อ ขำยให้กับผู้รับเหมำ บริษัทคู่ค้ำอุปกรณ์
ดับเพลิง หรือผู้ใช้งำนทั่วไป
ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 สินค้ำสำเร็จรูป มีจำนวน 91.60 ล้ำนบำท 86.48 ล้ำน
บำท 86.03 ล้ำนบำท และ 83.83 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.06 ร้อยละ 85.09 ร้อยละ 84.21 และร้อยละ 86.69 ของ
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ ตำมลำดับ สินค้ำระหว่ำงทำง มีจำนวน 6.06 ล้ำนบำท 18.59 ล้ำนบำท 23.46 ล้ำนบำท และ
19.65 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.35 ร้อยละ 18.29 ร้อยละ 22.96 และร้อยละ 20.32 ของสินค้ำคงเหลือ - สุทธิ
ตำมลำดับ โดยบริษัทได้ตั้งสำรองค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงจำนวน 2.30 ล้ำนบำท 3.44 ล้ำนบำท 7.33 ล้ำนบำท
และ 6.78 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.41 ร้อยละ 3.38 ร้อยละ 7.17 และร้อยละ 7.01 ของสินค้ำคงเหลือ - สุทธิ
ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึ้นของสำรองค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจำกบริษัทปรับปรุงนโยบำยกำรตั้ง
สำรองให้เข้มงวดขึ้น โดยจะตั้งสำรองสำหรับสินค้ำที่เข้ำเงื่อนไข 3 ข้อ คือ 1) สินค้ำมีอำยุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 2) มีกำร
หมุนเวียนต่อปีน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของสินค้ำคงเหลือต่อเนื่องกัน 2 ปี และ 3) มีกำรหมุนเวียนของสินค้ำคงเหลือตำมข้อ
2) และนับต่อเนื่องไปหลังวันสิ้นงวดจนถึงวันที่ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้ำตรวจสอบหรือสอบทำนงบกำรเงิน (ประมำณ 20
วัน หลังวันสิ้นงวด) ยังน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของสินค้ำคงเหลือโดยเริ่มใช้นโยบำยดังกล่ำวตั้งแต่สิ้นปี 2556
ทั้งนี้ สินค้ำคงเหลือ ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวนไม่แตกต่ำงกันมำกนัก
เนื่องจำกมีกำรบริหำรสินค้ำคงเหลืออย่ำงเป็นระบบ โดยจะมีกำรวำงแผนสั่งซื้อและเก็บสต็อคเพียงบำงส่วน หำกเป็น
สินค้ำที่มีลักษณะเฉพำะตัวหรือสินค้ำที่มีมูลค่ำสูง บริษัทจะไม่สต็อคสินค้ำไว้ล่วงหน้ำ โดยจะสั่งซื้อสินค้ำดังกล่ำวเมื่อ
มีควำมต้องกำรจำกลูกค้ำหรือใช้สำหรับงำนโครงกำรที่บริษัทได้ออกแบบเฉพำะให้แก่ลูกค้ำรำยนั้นๆ เท่ำนั้น เช่น ถัง
บรรจุโฟมดับเพลิง เป็นต้น
บริษัทมีนโยบำยในกำรตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือโดยพิจำรณำจำกสินค้ำคงเหลือที่เข้ำเงื่อนไข 3 ข้อ คือ 1)
สินค้ำที่มีอำยุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 2) มีกำรหมุนเวียนต่อปีน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของสินค้ำคงเหลือต่อเนื่องกัน 2 ปี และ 3) มี
กำรหมุ น เวี ย นของสิน ค้ ำ คงเหลื อ ตำมข้ อ 2) และนั บ ต่ อ เนื่อ งไปหลั งวั น สิ้ น งวดจนถึ ง วั น ที่ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี เ ข้ ำ
ตรวจสอบหรือสอบทำนงบกำรเงิน (ประมำณ 20 วัน หลังวันสิ้นงวด) ยังน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของสินค้ำคงเหลือ ซึ่ง ณ
สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษัทตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงประมำณร้อยละ 2 - 9 ของ
มูลค่ำสินค้ำคงเหลือสุทธิ นอกจำกนี้ บริษัทมีระยะเวลำหมุนเวียนสินค้ำเฉลี่ยเท่ำกับ 117 วัน 90 วัน 84 วัน และ 76 วัน
ในปี 2554 - 2556 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ สำเหตุที่ระยะเวลำหมุนเวียนสินค้ำเฉลี่ย ณ สิ้นปี
2554 - 2556 ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกบริษัทสำมำรถขำยสินค้ำได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รักษำระดับสินค้ำคงเหลือได้
ใกล้เคียงกันในแต่ละปี ส่งผลให้ระยะเวลำหมุนเวียนสินค้ำเฉลี่ยดีขึ้น สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ระยะเวลำ
หมุนเวียนสินค้ำเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจำกปริมำณสินค้ำสำเร็จรูปเฉลี่ยลดลง
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สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 จำนวน 1.27 ล้ำนบำท
2.33 ล้ำนบำท 1.53 ล้ำนบำท และ 2.57 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จำนวน 1.06 ล้ำนบำท (0.80) ล้ำนบำท และ
1.04 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ 83.46 ร้อยละ (34.33) และร้อยละ 67.97 ณ สิ้นปี 2555 - 2556 และ ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินมัดจำค่ำซื้อสินค้ำจำกทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ ภำษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด และเงินทดรองจ่ำย เป็นต้น
อุปกรณ์
อุปกรณ์ของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 3.16 ล้ำนบำท 5.29 ล้ำน
บำท 7.54 ล้ำนบำท และ 9.86 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นร้อยละ 1.53 ร้อยละ 2.19 ร้อยละ 2.68 และร้อยละ 3.58 ของ
สิน ทรั พย์ รวม ตำมลำดับ ประกอบด้วยเครื่อ งมื อและอุ ปกรณ์ เครื่ องตกแต่ง และอุ ป กรณ์สำนั กงำน ยำนพำหนะ
สินทรัพย์เพื่อเช่ำและสำธิต เป็นต้น โดยบริษัทไม่มีที่ดินและอำคำรสำนักงำนเป็นของบริษัทเอง แต่ได้เช่ำพื้นที่อำคำร
จำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
อุปกรณ์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 2.13 ล้ำนบำท 2.25 ล้ำนบำท และ 2.32 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.41
ร้อยละ 42.53 และร้อยละ 30.77 ณ สิ้นปี 2555 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำร
ซื้อยำนพำหนะและเครื่องตกแต่ งสำนักงำนในระหว่ ำงปี ซึ่งส่ วนหนึ่ งมำจำกกำรทยอยซื้ อสินทรัพย์ จำกบริษัท ที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่ปลำยปี 2555 - ไตรมำสที่ 2 ปี 2557 จำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทและกำรรับโอน
พนักงำนและสำยงำนต่ำงๆของหำญ เพื่อมำดำเนินกำรด้ำนงำนสนับสนุนต่ำงๆ เองภำยในบริษัท จึงต้องมีกำรซื้อ
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนดังกล่ำวด้วย
บริษัทมีนโยบำยในกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำอุปกรณ์ประมำณ 5 ปี และยำนพำหนะประมำณ 7 ปี โดย ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2557 บริษัทมีอุปกรณ์ซึ่งได้ตัดจำหน่ำยค่ำเสื่อมรำคำทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่จำนวน ที่มีรำคำทุน
หรือรำคำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมจำนวน 5.22 ล้ำนบำท
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 0.23 ล้ำนบำท
0.23 ล้ำนบำท 0.19 ล้ำนบำท และ 0.35 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.11 ร้อยละ 0.10 ร้อยละ 0.07 และร้อยละ 0.13 ของ
สินทรัพย์รวม ตำมลำดับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท มีจำนวนไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก โดยในระหว่ำงปี 2555 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มจำนวน 0.10 ล้ำนบำท 0.05 ล้ำนบำท และ 0.20
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งตัดจำหน่ำยโดยวิธีเ ส้นตรงประมำณ 5
ปี
หนี้สิน
หนี้สินของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 76.92 ล้ำนบำท 99.86 ล้ำน
บำท 105.67 ล้ำนบำท และ 103.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จำนวน 22.94 ล้ำนบำท 5.81 ล้ำนบำท และ
(2.67) ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ร้อยละ 29.82 ร้อยละ 5.82 และร้อยละ (2.53) ณ สิ้นปี 2555 - 2556 และ ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ หนี้สินที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย เจ้ำหนี้กำรค้ำ และเจ้ำหนี้อื่น ซึ่งมีจำนวน 53.72
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ล้ำนบำท 71.40 ล้ำนบำท 80.19 ล้ำนบำท และ 73.81 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 69.84 ร้อยละ 71.50 ร้อยละ 75.89 และ
ร้อยละ 71.66 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ รองลงมำได้แก่ เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งมีจำนวน 10.00 ล้ำนบำท 12.76 ล้ำนบำท 10.00 ล้ำนบำท และ 10.00 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 13.00 ร้อยละ 12.78 ร้อยละ 9.46 และร้อยละ 9.71 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ
รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหนี้สินรวม สรุปได้ดังนี้
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทอยู่ในรูปของตั๋วสัญญำใช้เงิน ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 10.00 ล้ำนบำท 12.76 ล้ำนบำท 10.00 ล้ำนบำท และ 10.00 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 13.00 ร้อยละ 12.78 ร้อยละ 9.46 และร้อยละ 9.71 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
2557 ตำมลำดับ โดยเงินกู้ยืมดังกล่ำวค้ำประกันโดยใช้บัญชีเงินฝำกธนำคำรของกรรมกำรเป็นหลักประกัน รวมทั้ง
กรรมกำรเข้ำค้ำประกันส่วนตัวเต็มวงเงิน และบำงวงเงินค้ำประกันเต็มวงเงินโดยหำญ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
ประเภทสินเชื่อ
1. เงินเบิกเกินบัญชี
2. เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีส
3. หนังสือค้ำประกัน
4. สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
5. ตั๋วสัญญำใช้เงิน
รวม
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ)

วงเงิน (ล้านบาท)
6.00
47.00
14.00
12.00
20.00
99.00
0.30

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 53.72
ล้ำนบำท 71.40 ล้ำนบำท 80.19 ล้ำนบำท และ 73.81 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.84 ร้อยละ 71.50 ร้อยละ 75.89
และร้อยละ 71.66 ของหนี้สินรวม ตำมลำดับ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ประกอบด้วย เจ้ำหนี้กำรค้ำ ซึ่งมีเงื่อนไขกำร
ชำระเงินประมำณ 60 วัน ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย และเจ้ำหนี้อื่นๆ ดังนี้

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
- เจ้ำหนี้อื่น
รวม

31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
30 มิ.ย. 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
45.33
84.38
56.95
79.76
66.08 82.40
58.37
79.08
8.33
0.06
53.72

15.51
0.11
100.00

13.19
1.26
71.40

18.47
1.77
100.00

12.81 15.98
1.30
1.62
80.19 100.00

13.97
1.47
73.81
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เจ้ำหนี้กำรค้ำของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 45.33 ล้ำนบำท 56.95
ล้ำนบำท 66.08 ล้ำนบำท และ 58.37 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวน 11.62 ล้ำนบำท 9.13 ล้ำนบำท และ (7.71) ล้ำน
บำท หรือเพิ่มขึ้น /(ลดลง) ร้อยละ 25.63 ร้อยละ 16.03 และร้อยละ (11.67) ณ สิ้นปี 2555 - 2556 และ ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหนี้กำรค้ำ ณ สิ้นปี 2555 - 2556 สอดคล้องกับ ยอดซื้อสินค้ำที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจำกบริษัทมีกำรสั่งซื้อสินค้ำมำกขึ้นตำมจำนวนยอดขำยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี สำหรับ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557
เจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงจำกสิ้นปี 2556 มีสำเหตุมำจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศลดลง จำนวน 12.59 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ
สิ้นปีก่อน เนื่องจำกมีกำรสั่ งซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศในช่วงใกล้สิ้นงวดลดลง ในขณะที่เจ้ำหนี้กำรค้ำในประเทศ
เพิ่มขึ้นจำนวน 4.58 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำยของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 8.93
ล้ำนบำท 8.80 ล้ำนบำท 7.29 ล้ำนบำท และ 6.85 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.61 ร้อยละ 8.81 ร้อยละ 6.90 และร้อย
ละ 6.65 ของหนี้สินรวม ตำมลำดับ ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำยลดลงจำนวน 0.13 ล้ำนบำท 1.51 ล้ำนบำท และ 0.44
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 1.46 ร้อยละ 17.16 และร้อยละ 6.04 ณ สิ้นปี 2555 - 2556 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557
ตำมลำดับ สำเหตุหลักเกิดจำกกำรลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกร้อยละ 30 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555
และเป็นร้อยละ 20 ในปี 2556 ตำมลำดับ ทำให้บริษัทมีภำษีที่ต้องชำระลดลง ถึงแม้บริษัทจะมีกำไรจำกกำรดำเนินงำน
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 2.54 ล้ำนบำท 3.84
ล้ำนบำท 3.15 ล้ำนบำท และ 2.09 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.30 ร้อยละ 3.85 ร้อยละ 2.98 และร้อยละ 2.03 ของ
หนี้สินรวม ตำมลำดับ หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวน 1.30 ล้ำนบำท (0.69) ล้ำนบำท และ (1.06) ล้ำน
บำท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ 51.18 ร้อยละ (17.97) และร้อยละ (33.65) ณ สิ้นปี 2555 - 2556 และ ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2557 ตำมลำดับ หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เจ้ำหนี้เงินมัดจำในกำรขำย ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง และ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอนำส่ง เป็นต้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2554 สำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของ
เจ้ำหนี้เงินมัดจำในกำรขำยเพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทมีกำรเรียกเก็บเงินมัดจำจำกลูกค้ำเพิ่มมำกขึ้นตำมจำนวนกำรสั่งซื้อ
ที่มำกขึ้น สำหรับ ณ สิ้นปี 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัท ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
จำก ณ สิ้นปี 2555 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงของเจ้ำหนี้เงินมัดจำในกำรขำย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน
1.73 ล้ำนบำท 2.14 ล้ำนบำท 5.04 ล้ำนบำท และ 6.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยบริษัทได้เริ่มปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงำน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2554 เป็นต้นมำ ซึ่งภำยใต้นโยบำย
บัญชีใหม่ บริษัทมีภำระผูกพันสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมข้อบังคับกำรทำงำนของ
บริษัท และตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับ
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พนักงำน ซึ่งเดิมบริษัทรับรู้ภำระผูกพันเมื่อเกิดรำยกำร และคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลัง
ออกจำกงำนของพนักงำน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณไว้โดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย
บริษัทเลือกที่จะบันทึกค่ำใช้จ่ำยทันทีในปี 2554 โดยรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนสุทธิจำนวน 1.73
ล้ำนบำท และในปี 2555 บริษัทรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนจำนวน 0.35 ล้ำนบำท และรับรู้
ขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่ำงปีจำนวน 0.06 ล้ำนบำท ทำให้ภำระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 2.14 ล้ำนบำท (1.73 ล้ำนบำท + 0.35 ล้ำนบำท + 0.06 ล้ำน
บำท)
สำหรับปี 2556 บริษั ทรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พ นักงำนสุทธิ จำนวน 2.88 ล้ำนบำท ขำดทุนจำกกำร
ประมำณตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่ำงปีจำนวน 0.26 ล้ำนบำท และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยจำกพนักงำน
ลำออกจำนวน (0.24) ล้ำนบำท ส่งผลให้หนี้สินภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เพิ่มขึ้น
เป็น 5.04 ล้ำนบำท (2.14 ล้ำนบำท + 2.88 ล้ำนบำท + 0.26 ล้ำนบำท - 0.24 ล้ำนบำท)
สำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนสุทธิจำนวน 0.96 ล้ำนบำท ทำให้
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 6.00 ล้ำนบำท (5.04 ล้ำนบำท + 0.96 ล้ำน)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีจำนวน 130.22 ล้ำนบำท
142.17 ล้ำนบำท 175.71 ล้ำนบำท และ 172.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555
จำนวน 11.95 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 58.95 ล้ำนบำท มีกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 61.00
ล้ำนบำท สุทธิด้วยกำรจ่ำยเงินปันผลจำนวน 108.00 ล้ำนบำท ส่วนกำรเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556
จำนวน 33.54 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 61.16 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยเงินปันผลจำนวน 27.63 ล้ำน
บำท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ลดลงจำก ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 3.47 ล้ำนบำท หรือเนื่องจำก
บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 30.52 ล้ำนบำท มีกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 65.00 ล้ำนบำท สุทธิด้วยกำรจ่ำยเงินปัน
ผลจำนวน 99.00 ล้ำนบำท
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 33.76
ร้อยละ 43.28 ร้อยละ 38.48 และร้อยละ 35.09 ตำมลำดับ อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก
บริษัทมีผลกำไรอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นประจำทุกปี ในขณะเดียวกันก็มีกำรเพิ่มทุนเพื่อขยำยฐำนทุน
โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับกำรเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในแต่ละปี
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 เท่ำกับ
0.59 เท่ำ 0.70 เท่ำ 0.60 เท่ำ และ 0.60 เท่ำ ตำมลำดับ อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำ
อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกกำรใช้เงินทุนของบริษัทส่วนใหญ่มำจำกส่วนของทุน ในขณะที่ภำระหนี้สินมีจำนวนไม่มำก
และเกือบทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหนี้กำรค้ำที่หมุนเวียนตำมปริมำณกำรค้ำและเครดิตเทอมที่

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน / 16. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

หน้ำ 155

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ได้รับจำกคู่ค้ำ ในส่วนของกำรกู้ยืมเงินมีเพียงกำรกู้ยืมระยะสั้นจำนวนไม่มำกเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิน
ธุรกิจเท่ำนั้น
การวิเคราะห์สภาพคล่อง
รายการ
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ปี 2554
24.21
(0.86)
(32.45)
(9.10)
15.73
6.63

ปี 2555
51.38
(3.33)
(45.54)
2.51
6.63
9.14

หน่วย : ล้ำนบำท
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557
56.13
33.84
(31.68)
14.69
(31.06)
(34.29)
(6.61)
14.24
9.14
2.53
2.53
16.77

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนในปี 2554 - 2556 จำนวน 24.21 ล้ำนบำท 51.38 ล้ำนบำท
และ 56.13 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี มีสำเหตุหลักมำจำก
กำไรจำกกำรดำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนในแต่ละปีมีรำยกำรที่
สำคัญ กล่ำวคือในปี 2554 เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนเป็นผลมำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 62.18
ล้ำนบำท ในขณะที่มีกำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นจำนวน 9.10 ล้ำนบำท กำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจ้ำหนื้อื่นจำนวน 12.83 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยภำษีเงินได้ จำนวน 18.54 ล้ำนบำท ในปี 2555 เงินสดสุทธิได้มำจำก
กิจกรรมดำเนินงำนเป็นผลมำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 81.12 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจ้ำหนื้อื่นจำนวน 16.99 ล้ำนบำท ในขณะที่มีกำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นจำนวน 25.67 ล้ำนบำท และ
กำรจ่ำยภำษีเงินได้จำนวน 18.34 ล้ำนบำท และในปี 2556 เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนเป็นผลมำจำกกำไร
จำกกำรดำเนินงำนจำนวน 87.20 ล้ำนบำท ในขณะที่มีกำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นจำนวน 10.78 ล้ำน
บำท และกำรจ่ำยภำษีเงินได้จำนวน 18.32 ล้ำนบำท
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 33.84 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มีจำนวน 16.92 ล้ำนบำท ถึงแม้บริษัทมีกำไรจำกกำรดำเนินงำนลดลง
เล็กน้อยก็ตำม แต่กำรเพิ่มขึ้นดังกล่ำวมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และกำรลดลงของ
สินค้ำคงเหลือ โดยเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็นผลมำจำกรำยกำรที่
สำคัญ ได้แก่ กำไรจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 39.69 ล้ำนบำท กำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นจำนวน 10.04
ล้ำนบำท กำรลดลงของสินค้ำคงเหลือจำนวน 6.02 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียน 4.21 ล้ำนบำท
ในขณะที่มีกำรจ่ำยภำษีเงินได้ 8.16 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 7.63 ล้ำนบำท และกำร
ลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนื้อื่นจำนวน 6.39 ล้ำนบำท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 0.86 ล้ำนบำท 3.33 ล้ำนบำท และ 31.68
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมำกในปี 2556 เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึ้น เงิน
ลงทุนชั่วครำวประมำณ 28 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในแต่ละปีมีรำยกำรที่สำคัญ กล่ำวคือ ใน
ปี 2554 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นกำรซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 0.88 ล้ำน
บำท ในขณะที่มีเงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์จำนวน 0.02 ล้ำนบำท ในปี 2555 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน / 16. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

หน้ำ 156

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อขำยเงินลงทุนชั่วครำว โดยมีเงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนชั่วครำวจำนวน 27.00 ล้ำนบำท และเงินสด
รับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำวจำนวน 27.00 ล้ำนบำท นอกจำกนั้นเป็นกำรลงทุนซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนจำนวน 3.80 ล้ำนบำท และมีเงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์จำนวน 0.47 ล้ำนบำท และในปี 2556 เงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อขำยเงินลงทุนชั่วครำว โดยมีเงินสดจ่ ำยซื้อเงินลงทุนชั่วครำวจำนวน 55.00
ล้ำนบำท และเงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำวจำนวน 27.00 ล้ำนบำท นอกจำกนั้นเป็นกำรลงทุนซื้อ
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 4.04 ล้ำนบำท และมีเงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์จำนวน 0.36 ล้ำนบำท
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุนจำนวน 14.69 ล้ำนบำท
ในขณะที่ในงวดเดียวกันของปี 2556 มีเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุนจำนวน 2.43 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกเงิน
ลงทุนชั่วครำวที่ลดลง โดยเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อ
ขำยเงินลงทุนชั่วครำว โดยมีเงินลงทุนชั่วครำวลดลงจำนวน 18.30 ล้ำนบำท เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์จำนวน 0.13
ล้ำนบำท ในขณะที่มีกำรลงทุนซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 3.74 ล้ำนบำท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 32.45 ล้ำนบำท 45.54 ล้ำนบำท และ 31.06
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในแต่ละปีมีรำยกำรที่สำคัญ กล่ำวคือ ในปี 2554 เงินสด
สุทธิใช้ไปส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ำยชำระเงินกู้ซึ่งมีจำนวน 72.23 ล้ำนบำท กำรจ่ำยเงินปันผลจำนวน 20.00 ล้ำนบำท และ
กำรจ่ำยดอกเบี้ยจำนวน 1.02 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินรับจำกกำรกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 60.80 ล้ำนบำท ในปี 2555 เงิน
สดสุทธิใช้ไปส่วนใหญ่ เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลซึ่งมีจำนวน 108.00 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน
จำนวน 61.00 ล้ำนบำท สำหรับเงินจ่ำยชำระเงินกู้ระยะสั้นและดอกเบี้ย และเงินรับจำกกำรกู้ยืมเงินระยะสั้น มีจำนวน
ใกล้เคียงกัน โดยมีเงินจ่ำยชำระเงินกู้ระยะสั้นและดอกเบี้ย รวมจำนวน 126.22 ล้ำนบำท และมีเงินสดรับจำกเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจำนวน 127.68 ล้ำนบำท และในปี 2556 เงินสดสุทธิใช้ไปเป็นเงินจ่ำยชำระเงินกู้และดอกเบี้ ยรวมจำนวน
35.39 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปันผลจำนวน 27.63 ล้ำนบำท ในขณะที่มีมีเงินรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 31.96
ล้ำนบำท
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 34.29 ล้ำนบำท
ซึ่งเพิ่มขึ้นมำกเมื่อเทียบกับเงินสดสุทธิใช้ไปในงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มีจำนวน 22.72 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำก
กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น ถึงแม้บริษัทมีกำรเพิ่มทุนในงวดนี้ก็ตำม โดยเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหำเงินในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มำจำกกำรจ่ำยเงินปันผลจำนวน 99.00 ล้ำนบำท เงินสดจ่ำยชำระคืน
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยรวมจำนวน 40.29 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
65.00 ล้ำนบำท เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 40.00 ล้ำนบำท
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 2.69 เท่ำ 2.41
เท่ำ 2.69 เท่ำ และ 2.75 เท่ำ และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเท่ำกับ 1.34 เท่ำ 1.32 เท่ำ 1.60 เท่ำ และ 1.59 เท่ำ
อัตรำส่วนสภำพคล่องไม่แตกต่ำงกันมำกนักในแต่ละงวด และมีอัตรำส่วนมำกกว่ำ 1 แสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีสภำพ
คล่องในกำรดำเนินธุรกิจที่ดี
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วงจรเงินสดของบริษัท ในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 เป็นดังนี้
งบการเงินรวม
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

ปี 2554
85.13
117.21
69.05
133.29

ปี 2555

ปี 2556

78.39
90.34
51.89
116.84

ม.ค. - มิ.ย. 2557

86.97
83.96
59.88
111.05

82.47
76.24
55.86
102.85

ในปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีวงจรเงินสดเท่ำกับ 133 วัน 117 วัน 111 วัน และ
103 วัน ตำมลำดับ วงจรเงินสดลดลงอย่ำงต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขึ้น โดยวงจร
เงินสดของบริษัทเป็นไปตำมลักษณะธุรกิจหลักที่มีกำรเรียกเก็บจำกลูกหนี้กำรค้ำ ซึ่งมีระยะเวลำประมำณ 30 - 60 วัน
ส่วนเจ้ำหนี้กำรค้ำบริษัทได้รับเครดิตเทอมประมำณ 60 วัน โดย ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557
บริษัทมีระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ำกับ 85 วัน 78 วัน 87 วัน และ 83 วัน ตำมลำดับ ระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 117 วัน 90 วัน 84 วัน และ 76 วันตำมลำดับ ระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ย 69 วัน 52 วัน 60 วัน และ 56 วัน ซึ่งแสดง
แนวโน้มวงจรเงินสดในปี 2555 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจำกบริษัทสำมำรถขำยสินค้ำได้เร็วขึ้นประมำณ 27 วัน
และสำมำรถเก็บหนี้จำกลูกหนี้ได้เร็วขึ้นประมำณ 7 วัน ในขณะที่มีกำรจ่ำยชำระหนี้เร็วขึ้นประมำณ 18 วัน ทำให้วงเงิน
เงินสดในปี 2555 ดีขึ้นประมำณ 16 วัน ในขณะที่ปี 2556 วงจรเงินสดดีขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจำกบริษัทสำมำรถขำย
สินค้ำได้เร็วขึ้นประมำณ 6 วัน และจ่ำยชำระหนี้ช้ำลงประมำณ 9 วัน ในขณะที่สำมำรถเก็บหนี้ได้ช้ำลงประมำณ 9 วัน
ทำให้วงเงินเงินสดในปี 2555 ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยประมำณ 6 วันเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนวงจรเงินสดของงวด 6 เดือน
แรกของปี 2557 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับในปี 2556 เนื่องจำกบริษัทสำมำรถขำยสินค้ำได้เร็วขึ้นประมำณ 8 วัน สำมำรถเก็บ
หนี้จำกลูกหนี้ได้เร็วขึ้นประมำณ 4 วัน ในขณะที่มีกำรจ่ำยชำระหนี้เร็วขึ้นประมำณ 4 วัน ทำให้วงเงินเงินสดของงวด 6
เดือนแรกของปี 2557 ดีขึ้นประมำณ 8 วัน
16.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
การออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนในครั้งนี้ จำนวนหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้น จำก ณ วันที่ 29 กันยำยน
2557 ที่ มี จ ำนวน 260,000,000 หุ้ น เป็ น 350,000,000 หุ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ หุ้ น ละ 0.50 บำท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น จ ำนวน
90,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.71 ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำว ซึ่งจะมีผลต่อกำรคำนวณ
อัตรำส่วนผลกำรดำเนินงำนต่อหุ้นของบริษัท ได้แก่ กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) อัตรำผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Return On Equity) เป็นต้น ที่อำจลดลงในอนำคต เนื่องจำกจำนวนหุ้นที่ใช้เป็นฐำนในกำรคำนวณเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 30.52 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น
(Weighted Averge) เท่ำกับ 0.30 บำท คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ำกับ 100,193,370 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้ (ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง) ที่เท่ำกับหุ้นละ 1 บำท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ำกับ 0.15 บำท ในกรณี
คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ำกับ 200,386,740 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ (หลังเปลี่ยนแปลง) ที่
เท่ำกับหุ้นละ 0.50 บำท) ซึ่งภำยหลังกำรเพิ่มทุนโดยกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนในครั้ งนี้หำกคำนวณกำไรสุทธิ
ต่อหุ้น โดยใช้กำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ที่เท่ำกับ 30.52 ล้ำนบำท และใช้จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ำย
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และเรียกชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว ที่เท่ำกับ 350,000,000 หุ้น เป็นฐำนในกำรคำนวณจะได้กำไรสุทธิต่อ
หุ้น (Fully Diluted) เท่ำกับ 0.09 บำท
นอกจำกนี้ บริษัทอำจมีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ประชำชนใน
ครั้งนี้ โดยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 35.09 (คำนวณโดยใช้กำไร
สุทธิในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ที่เท่ำกับ 30.52 ล้ำนบำท และปรับกำรคำนวณเป็นรำยปี ที่เท่ำกับ 61.04 ล้ำนบำท
หำรด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ที่เท่ำกับ 173.98 ล้ำนบำท) และหำกคำนวณอัตรำ
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นภำยหลังกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว โดยใช้กำไรสุทธิสำหรับ งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ซึ่งเท่ำกับ
30.52 ล้ำนบำท (ปรับกำรคำนวณเป็นรำยปี ที่เท่ำกับ 61.04 ล้ำนบำท) หำรด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น เฉลี่ยหลังเพิ่มทุนที่
สมมติฐำนเท่ำกับ 308.98 ล้ำนบำท (สมมติฐำนส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยหลังเพิ่มทุนคำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของส่วนของผู้ถือ
หุ้น ณ สิ้นปี 2556 ที่เท่ำกับ 175.71 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้นหลังเพิ่มทุนที่เท่ำกับ 442.24 ล้ำนบำท อ้ำงอิงจำก
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 ปี 2557 ซึ่งเท่ำกับ 172.24 ล้ำนบำท บวกด้วยเงินเพิ่มทุนที่รำคำเสนอขำยเท่ำกับ
3.00 บำทต่อหุ้น หรือเท่ำกับ 270.00 ล้ำนบำท) จะได้อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 19.76
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทคำดว่ำในระยะยำวบริษัทจะได้รับผลดีจำกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรนำหุ้นเข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ โดยเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นจะนำไปใช้ ในกำรขยำยกิจกำรและเป็น
เงินทุนหมุนเวียน รวมถึงกำรชำระคืนหนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำรเติบโตของยอดขำยที่เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนทำง
กำรเงินบำงส่วนลง รวมทั้งบริษัทจะได้รับผลประโยชน์อื่นๆจำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ อำทิ ควำมคล่องตัวในกำรจัดหำแหล่งเงินทุน และภำพพจน์ที่ดีในกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่สนับสนุนให้กำร
ดำเนินธุรกิจมีควำมคล่องตัวมำกขึ้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและศักยภำพในกำรแข่งขันให้กับบริษัท
โดยคำดว่ำในอนำคตบริษัทจะมีรำยได้และกำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น ชดเชยกับผลกระทบจำกจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำว
ได้

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน / 16. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

หน้ำ 159

