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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ปสําคัญ (Executive Summary)

ข้ อมูลสรุ ปสําคัญนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ น
เพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรั พย์
(“บริษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัด
จําหน่ ายหลักทรั พย์ และสํานักงานใหญ่ ของบริษัทหรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและ
หนังสือชีช้ วนที่บริษัทยื่นต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต
ข้ อมูลสรุ ปสําคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชน
เพื่อซือ้ ขายในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เป็ นครั ง้ แรก (“IPO”)
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ [] 2558)
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
บริ ษัท เอสซีไอ อีเลคตริ ค จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “SCI”)

ผู้เสนอขายหลักทรั พย์

:

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคลบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:

0107558000202
1. ผลิตและจําหน่ายตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ
2. ผลิตและจําหน่ายเสาไฟฟ้ าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้ างเหล็ก
ชุบกัลวาไนซ์ ภายใต้ บริ ษัทย่อย
3. ธุรกิจบริ การรับเหมาติดตังระบบไฟฟ้
้
าแรงดันสูงและระบบจําหน่ายไฟฟ้า
4. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังานทดแทน (ปั จจุบนั มีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํา้ ) ภายใต้
บริ ษัทย่อย

:

187,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระ
แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดย
แบ่งเป็ น
(1) 178,125,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็ นร้ อยละ 23.75 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้
(2) 9,375,000 หุ้น เสนอขายต่ อ ผู้บริ หาร(ที่ มิ ใ ช่ ก รรมการ)ของบริ ษั ท และ
พนักงานของบริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 1.25 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี ้ทังนี
้ ้ หากมีห้ นุ เหลือจากการเสนอขายต่อผู้บริ หาร
(ที่ไม่เป็ นกรรมการ) และพนักงานของบริ ษัท ให้ ส่วนที่เหลือทังหมดไปรวมเสนอ
้
ขายต่ อประชาชนทั่วไป (ราคาเสนอขายเป็ นราคาเดี ยวกันกับ เสนอขายต่ อ
ประชาชน)
1) ผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ [] หุ้น 2) ผู้มีอุปการคุณของ
บริ ษัท [] หุ้น และ 3) ผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษัท และพนักงานของ
บริ ษัทไม่เกิน 9,375,000 หุ้น

จํานวนหุ้นที่เสนอขาย

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น

:

:
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เงื่อนไขในการจําหน่ าย

:

 รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทังจํ
้ านวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจําหน่าย (Best effort)

ราคาเสนอขายต่ อประชาชน

:

[] บาทต่อหุ้น

มูลค่ าการเสนอขาย

:

[] บาท

การเสนอขายหุ้นหรื อหลักทรั พย์
แปลงสภาพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ า :

-ไม่มี-

มูลค่ าที่ตราไว้ (Par)

1 บาทต่อหุ้น

:

มูลค่ าตามราคาบัญชี (Book Value) :

1.64 บาทต่อหุ้น (ณ 31 มีนาคม 2558)
[] เท่ า โดยคํ า นวณกํ า ไรสุท ธิ ต่ อ หุ้น จากผลกํ า ไรสุท ธิ 4 ไตรมาสที่ ผ่ า นมา
ตัง้ แต่ วัน ที่ [] ถึ ง []เท่ า กับ [] ล้ า นบาท เมื่ อ หารด้ ว ยจํ า นวนหุ้น สามัญ
ทังหมดของบริ
้
ษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ ซึ่งเท่ากับ 750,000,000
หุ้น จะได้ กําไรสุทธิตอ่ หุ้นเท่ากับ [] บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ
ของหุ้น สามัญ ที่ เ สนอขาย เปรี ย บเที ย บกับ บริ ษัท ที่ จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ที่มีการประกอบธุรกิจที่คล้ ายคลึงกับธุรกิจของ
บริ ษัท ได้ แก่ [] []

อัตราส่ วนราคาต่ อกําไร(P/E Ratio) :

ตลาดรอง

:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน

:

เกณฑ์กําไรสุทธิ (Profit test)

สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร”ที่ไม่ ตดิ Silent Period: จํานวน [] หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ [] ของจํานวนหุ้นที่ออก
และเรี ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จํานวนเงินประมาณ(ล้ านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้ เงินโดยประมาณ

[100]

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

[]

[ปี 2559]

[]
ส่วนที่เหลือจาก 1,2 และ 3

[ปี 2559]

1. เพื่อใช้ ชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน
2. ลงทุนในโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูงและเสา
โทรคมนาคมในประเทศพม่า
3. ลงทุนในโรงงานไฟฟ้ าพลังงานทดแทน
4. เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และ
สํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะ
ขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนําเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัท
มีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด และบริ ษัท เอสซีไอ โฮลดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ได้ กําหนดนโยบาย
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทในอัตราร้ อยละ 100 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรั บงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษัท และหากบริ ษัทมีบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมเพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทในอัตรา
ร้ อยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมอาจกําหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่กําหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจําเป็ น
ที่จะต้ องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดําเนินงานของบริ ษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ธุรกิจในกลุ่มบริ ษัท เอสซีไอ อีเลคตริ ค จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “SCI”) เริ่ มก่อตังขึ
้ ้นโดยครอบครัวพฤฒินารากร
กับเพื่อนนักธุรกิจชาวฮ่องกง ก่อตังบริ
้ ษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไทย จํากัด (Thai Electric Product) ตังแต่
้ ปี 2509 ขึ ้นเพื่อผลิตและ
จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟถนน เตารี ด พัดลม ทังรั้ บจ้ างผลิตให้ กบั แบรนด์ต่างๆ (OEM) ต่อมามีการขยายกิจการหลังจาก
คุณอุนนดาเริ่ มเข้ ามาร่ วมงานที่บริ ษัท โดยก่อตัง้ หจก.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ ง เริ่ มผลิตตู้สวิทช์บอร์ ด(Switchboard)โดยการร่ วมมือกัน
ของกลุ่มเพื่อนทังที
้ ่เป็ นผู้รับเหมาและกลุ่มวิศวกรไฟฟ้าและผลิตรางเดินสายไฟ (Cable Tray) ให้ กบั บริ ษัท ASEA และ Brown,
Boveri&Cie ประเทศสวี เ ดน (ปั จ จุ บัน คื อ บริ ษั ท เอบี บี จํ า กั ด (“ABB”)) ในปี 2530 บริ ษั ท จึ ง ย้ ายโรงงานไปยัง บางบ่ อ
สมุทรปราการ (สถานที่ตงบริ
ั ้ ษัทในปั จจุบนั ) และเปิ ดเป็ นบริ ษัทใหม่ ในนามบริ ษัท เอส.ซี.ไอ. อีเลคตริ ค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัด
พร้ อมกันนัน้ จึงได้ ปิดทัง้ บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไทย จํากัด และ หจก.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ ง ลงในปี เดียวกัน
ต่อมาเมื่องานรางรองสายไฟ ของบริ ษัทมีมากขึ ้น บริ ษัทจึงเปิ ดโรงงานใหม่เพื่อชุบสังกะสีให้ งานของตัวเอง โดยก่อตัง้
บริ ษัท เวิลด์ โค๊ ตติ ้ง โพรเซ็ส จํากัด (“WCP”) ขึ ้นเมื่อปี 2534 ที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ต่อมาในปี 2537 บริ ษัทเล็งเห็นโอกาส
ความต้ องการไฟฟ้ าภายในประเทศเพิ่มมากขึ ้น จากรัฐบาลมีแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวเกิดขึ ้น บริ ษัทจึงก่อตัง้ บริ ษัท
เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด เพื่อผลิตโครงเหล็กเสาไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Tower) โครงสร้ างเหล็กสถานีไฟฟ้าผลิตเสาสื่อสาร
เพื่อรองรั บการขยายงานของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และการขยายตัวของระบบสื่อสารในประเทศ โดยบริ ษัทซือ้
know-how จาก AG Ajikawa Corporation “AG (Japan)” ซึง่ เป็ นบริ ษัทออกแบบและผลิตเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูงจากญี่ปนุ่ โดย AG
(Japan) เข้ ามาช่วยถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตด้ านวิศวกรรม การควบคุมคุณภาพ (QC) ช่วยจัดหางานจาก
ต่างประเทศ ตลอดจนการซื ้อสินค้ าจากบริ ษัท ซึง่ ต่อมาทาง AG (Japan) ได้ เข้ าร่ วมทุนในบริ ษัท SCI ในปี 2544 และได้ เปลี่ยน
ชื่อ บริ ษัท เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด เป็ น บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด (“AG&SCIMT”)
ต่อมาในช่วงปี 2546 บริ ษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
โดยเริ่ มเข้ าไปศึกษาความเป็ นไปได้ ครัง้ แรกเมื่อปี 2546 และเริ่ มประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม(EIA) บริ ษัทได้ ก่อตัง้ บริ ษัท
ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด (“ตาดสเลน” หรื อ “TAD”) ที่สปป.ลาว เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังนํา้ เพื่อก่อสร้ างเขื่อน
ตาดสเลนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 3.2 เมกะวัตต์ให้ แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาวในช่วงปี 2554 และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในเชิง
ส่วนที่ 1 หน้ า 3
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พาณิชย์ (COD) ได้ ในปี 2556
เมื่อปี 2552 บริ ษัทได้ เสนองานโครงการสายส่งกระแสไฟฟ้าขนาด 115 kV (กิโลโวลต์)ทางภาคใต้ ของลาว ความยาวสาย
ส่ง 150 กิโลเมตรโดยลักษณะเป็ นงาน Turn key คือ บริ ษัทศึกษาความเป็ นไปได้ จัดหาเงินกู้ ออกแบบ จัดสรรอุปกรณ์ และ
ก่อสร้ าง (Engineering, Procurement and Construction: EPC) ในปี 2555 บริ ษัทได้ เข้ าร่วมเสนองานการปรับปรุงระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า (Power Distribution System Rehabilitation Project: PDSR) สําหรับ 4 เมืองใหญ่ (นครหลวงเวียงจันทน์ ท่าแขก สะหวัน
นะเขต และปากเซ) เฟส 1 ของสปป.ลาว บริ ษัทได้ ลงนามในสัญญา EPC เมื่อเดือนธันวาคม 2555 และเริ่ มโครงการเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมาโครงการมีอายุสญ
ั ญา 36 เดือน นอกจากนี ้บริ ษัทอยู่ระหว่างการนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิโครงการปรับปรุง
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า สี่ตวั เมือง เฟส 2 ซึง่ เป็ นส่วนต่อขยายงานจากงานของเฟส 1
บริ ษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุม่ SCI เป็ น 4 ธุรกิจหลัก ดังนี ้
1. ธุรกิจผลิตตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟ และอุปกรณ์รองรับ
ตู้สวิทช์บอร์ ด บริ ษัทผลิตตู้สวิทช์บอร์ ดหรื อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ า หรื ออาจเรี ยกว่าตู้ MDB (Main Distribution Board) และตู้
คอนโทรลต่างๆ โดยรับออกแบบตู้สวิทช์ บอร์ ดตามแบบวงจรไฟฟ้าผลิตและประกอบตู้ พร้ อมอุปกรณ์ Complete set ตาม
มาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) ภายใต้ ความต้ องการของลูกค้ า
ตู้สวิทช์บอร์ ด แบ่งประเภทตามลักษณะการรับรองของมาตรฐาน สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1) ตู้สวิทช์บอร์ ดที่ไม่ได้ ทํา Type Test หมายถึง ตู้สวิทช์บอร์ ดที่ออกแบบ ผลิต และควบคุมคุณภาพ ผ่านการ
ตรวจสอบจากโรงงานที่ออกแบบเอง โดยอ้ างอิงมาตรฐาน IEC แต่ไม่ได้ นําตู้ไปทดสอบยังสถานีทดสอบ
2) ตู้ Type Test หมายถึงตู้สวิทช์บอร์ ดที่ออกแบบ ผลิตและควบคุมคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบจากโรงงานว่าได้
ผลิตตามแบบเฉพาะที่อ้างอิงมาตรฐาน IEC และผ่านการทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test) จากสถานีทดสอบที่ได้ มาตรฐานระดับ
สากล เป็ นที่ยอมรับและมีใบ Certificate รับรองการทดสอบ
3) License Type Test หมายถึง ตู้สวิทช์บอร์ ดที่ผลิต และควบคุมคุณภาพตามแบบที่ผ้ ผู ลิตได้ รับ License ตู้ชนิด
นันๆ
้ จากเจ้ าของ Brand เช่น ABB, Siemens, Schneider
รางเดินสายไฟและอุปกรณ์ รองรับ บริ ษัทผลิตรางเดินสายไฟควบคู่ไปกับการผลิตตู้สวิทช์ บอร์ ด เนื่องจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ ปิ โตรเคมี การก่อสร้ าง อสังหาริ มทรัพย์ หรื อขนส่งมวลชน ล้ วนแต่ต้องมีการใช้ ไฟฟ้า และจําเป็ นต้ อง
มีรางเดินสายไฟฟ้าซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการติดตังอุ
้ ปกรณ์สายฟ้า รางเดินสายและอุปกรณ์รองรับไฟนิยมใช้ ในการเดินสายไฟฟ้าใน
งานอุตสาหกรรม เพราะมีข้อดีคือการติดตังง่
้ าย สะดวกรวดเร็ว และสามารถวางสายได้ เป็ นจํานวนมาก ระบายอากาศได้ ดี ใช้ ได้ ทงั ้
ระบบไฟฟ้ าแรงดันสูงปานกลางและแรงดันตํ่า เพื่อทําหน้ าที่ป้องกันการกระแทกจากภายนอก โดยสายไฟฟ้ าจะถูกซ่อนไว้ โดย
บริ ษัทได้ ผลิตรางเดินสายไฟทังสํ
้ าหรับในอาคารและในโรงงาน ตลอดจนโครงการรถไฟฟ้า
2. ธุรกิจผลิตเสาไฟฟ้ าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้ างเหล็กชุบกัลวาไนซ์ และบริ การชุบสังกะสี โดย
บริ ษัทย่อย (โดย AG&SCIMT)
AG&SCIMT ได้ แบ่งผลิตภัณฑ์เหล็กชุบกัลวาไนซ์เป็ น 4 ประเภท และ 1 ประเภทการให้ บริ การ ดังนี ้
1. เสาไฟฟ้ าแรงสูง (Transmission Tower) ที่รองรับแรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อจากระบบผลิตไฟฟ้าที่จะส่งต่อมายัง
สถานีไฟฟ้าหรื อจากสถานีไฟฟ้าจุดหนึง่ ไปยังอีกสถานีไฟฟ้าอีกจุด
2. โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) จะเป็ นแหล่งรับกระแสไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้ าเพื่อควบคุมและปรับ
ลดแรงดันไฟฟ้ าก่อนที่จะส่งไปยังผู้บริ โภค
3. เสาสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) เป็ นเสาสูงที่ออกแบบมาเพื่อติดตังอุ
้ ปกรณ์สื่อสารใน
ส่วนที่ 1 หน้ า 4
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ระบบโทรคมนาคม อาทิ ระบบการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ ระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
4. โครงสร้ างเหล็กอื่นๆ ชุบกัลวาไนซ์ เช่น โครงสร้ างเหล็กรับแผงโซลาร์ เซลล์ ในส่วนแผงโครงเหล็กสําหรับตัง้
แผง สะพานเหล็กข้ ามทางรถไฟ หมอนรถไฟเหล็ก เป็ นต้ น
5. บริ การชุบกัลวาไนซ์ (สังกะสี)
้
าแรงดันสูงและระบบจําหน่ายไฟฟ้า
3. ธุรกิจบริ การรับเหมาติดตังระบบไฟฟ้
ธุรกิจให้ บริ การออกแบบ สํารวจ จัดหา ก่อสร้ าง และติดตังระบบงานทางวิ
้
ศวกรรมไฟฟ้ า ทังระบบไฟฟ้
้
าแรงสูงและระบบ
จําหน่ายแบบเบ็ดเสร็ จ (Turn Key) โดยรับงานจากลูกค้ าต่างประเทศทังภาครั
้
ฐและเอกชน ซึ่งลักษณะงานจะครอบคลุมถึงการ
ให้ บริ การและติดตังเกี
้ ่ยวกับระบบไฟฟ้ า
1. งานก่อสร้ างระบบไฟฟ้ าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) : เป็ นระบบส่งไฟฟ้ าแรงสูงที่เชื่อมต่อ
จากระบบผลิตไฟฟ้าที่จะส่งต่อมายังสถานีไฟฟ้าหรื อจากสถานีไฟฟ้าจุดหนึ่งไปยังอีกสถานีไฟฟ้าอีกจุด โดยส่งกระแสไฟฟ้าผ่าน
สายส่งไฟฟ้ าแรงสูงและเสาไฟฟ้าแรงสูง โดยสามารถก่อสร้ างให้ รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ ตงแต่
ั ้ 69 กิโลโวลต์ (เควี หรื อ kV) 115 เควี
230 เควี จนถึง 500 เควี
2. งานก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) : เป็ นงานก่อสร้ างโครงสร้ างและระบบในสถานีไฟฟ้าย่อย ซึง่ รับไฟฟ้ ามา
จากโรงงานผลิตไฟฟ้าก่อนที่จะกระจายกระแสไฟฟ้ าไปยังครัวเรื อนหรื อย่านอุตสาหกรรม
3. งานก่อสร้ างและปรับปรุ งระบบไฟฟ้าจําหน่าย (Power Distribution System) : เป็ นงานก่อสร้ างเดินระบบไฟฟ้ า
จําหน่ายแรงดัน 400 โวลต์ จนถึงระบบไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ พร้ อมทังปรั
้ บปรุงระบบจําหน่ายโดยติดตังอุ
้ ปกรณ์เข้ าไปในระบบให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ ้นในระบบ บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ในการควบคุม และติดตามการทํางานการส่ง
ไฟฟ้า
4. ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน -พลังนํ ้า ดําเนินการโดยบริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย โดย
บริ ษัทลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังนํ ้าขนาดเล็ก คือ โรงไฟฟ้าพลังนํ ้าตาดสเลน กําลังการผลิต 3.2 เมกะวัตต์ ณ เมือง เซ
โปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยในปี 2551 บริ ษัท ตาดสเลน ได้ เซ็นสัญญาตก
ลงซื ้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (EDL) และเริ่ มก่อสร้ างเขื่อนเมื่อปี 2553 สร้ างเสร็ จปี 2555 และบริ ษัทได้ ทดสอบการใช้
งาน บริ ษัทได้ เริ่ มดําเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการโดยได้ รับการอนุมตั ิจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ และ EDL เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2556 ก่อนที่จะจําหน่ายไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการให้ แก่ EDL โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ :
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แสดงได้ ดงั ตารางข้ างล่างนี ้

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
จํานวน (หุ้น)

1.
2.
3.
4.
5.

กลุม่ พฤฒินารากร
กลุม่ ญาณิสรางค์กลู *
กลุม่ เพียรวิทยาสกุล*
บริ ษัท เอจีอาจีกาว่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
กลุม่ อื่น ๆ :

484,588,300
25,296,500
17,542,200
26,404,400
ส่วนที่ 1 หน้ า 5

ร้ อยละ
86.15
4.50
3.12
4.69

ภายหลังการเสนอขาย
แก่ บุคคลทั่วไป
จํานวน (หุ้น)
484,588,300
25,296,500
17,542,200
26,404,400

ร้ อยละ
64.61
3.37
2.34
3.52
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ภายหลังการเสนอขาย
แก่ บุคคลทั่วไป

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จํานวน (หุ้น)
- นายมโน สีตะสิทธิ์
- นายชนินทร์ ปั ญจมาสกุล
- นายชัยประเสริ ฐ เจียรวัฒนกูล
6. เสนอขายแก่บคุ คลทัว่ ไป ผู้บริ หาร(ที่มิใช่
กรรมการ)ของบริษัทและพนักงานของบริ ษัท :
- บุคคลทัว่ ไป
- ผู้บริ หาร (ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษัท และ
พนักงานของบริ ษัท
รวมทัง้ หมด

6,811,700
1,826,900
30,000
-

หมายเหตุ : * มีบคุ คลในครอบครัวมีสกุลเดิมเป็ น “พฤฒินารากร”

ร้ อยละ

จํานวน (หุ้น)

1.21
0.32
0.01
-

562,500,000

100.00

ร้ อยละ

6,811,700
1,826,900
30,000

0.91
0.24
0.01

178,125,000

23.75

9,375,000
750,000,000

1.25
100.00

สัดส่ วนรายได้ :
โครงสร้ างรายได้ ***

งบการเงินรวม
2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ดําเนิน
การ
โดย

%
การถือหุ้นของ
บริษัท

SCI

-

327.78

21.50

477.87

21.62

326.76

11.61

50.77

12.46

85.34

13.82

ปี 55
AG&SCIMT=6
3%
WCP=46%
*พ.ยปี
56=99.99%
ปี 57=99.9%

1,024.59

67.20

546.19

24.72

1,105.74

39.29

181.59

44.58

259.08

40.96

1,352.37

88.70

1,024.06

46.34

1,432.50

50.90

232.36

57.05

344.42

54.78

91.30

5.99

1,122.85

50.81

1,345.71

47.82

166.37

40.85

275.88

43.62

-

17.47

0.79

19.64

0.70

4.92

1.21

4.88

0.77

91.30

6.02

1,140.32

51.60

1,365.35

48.51

171.29

42.05

280.76

44.39

1,443.67

94.69

2,164.38

97.94

2,797.85

99.41

403.65

99.11

625.18

99.17

81.02

5.31

45.50

2.06

16.48

0.59

3.66

0.90

5.23

0.83

1,524.69

100.00

2,209.88

100.00

2,814.33

100.00

407.31

100.00

632.41

100.00

2555**
ล้ านบาท ร้ อยละ

2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ

3 เดือนแรก 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ

3 เดือนแรก 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ

รายได้ จากการขาย :
1. ธุรกิจผลิตตู้สวิทช์บอร์ ด

2. ธุรกิจผลิตโครงเหล็กและ
ชุบกัลวาไนซ์

AG&S
CIMT

รวมรายได้ จากการขาย
3. ธุรกิจบริการงานโครงการ

SCI

4. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า

TAD

รวมรายได้ จากการบริการ
รวมรายได้ จากการขาย
และบริการ
รายได้ อื่น****
รวมรายได้

100%

-

หมายเหตุ: : * เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ปี 2556 บริ ษัทได้ มีการควบรวมกิจการระหว่าง AG&SCIMT และ WCP และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ภายใต้ ชื่อเดิม คือ AG&SCIMT
โดย SCI ถือหุ้น 100%
** งบการเงินรวมปี 2555 จัดทําโดยผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อการเปรี ยบเทียบ
***โครงสร้ างรายได้ ประกอบด้ วย รายได้ ประเภทต่าง ๆ ดังนี ้ (1) ผลิตและจําหน่ายตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ (2) ผลิตและจําหน่าย
้
้ าแรงดันสูงและระบบจําหน่ายไฟฟ้า (4) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า
เสาไฟฟ้าแรงสูง เสา สื่อสารโทรคมนาคม (3) ธุรกิจบริ การรับเหมาติดตังระบบไฟฟ
**** รายได้ อื่น ได้ แก่ กําไรจากการขายทรัพย์สิน ดอกเบี ้ยรับ หนี ้สูญได้ รับคืน และ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ เป็ นต้ น โดยในปี 2555
รายได้ อื่นส่วนหนึง่ จํานวน 70.43 ล้ านบาท เป็ นรายการกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทย่อย และในปี 2556 เป็ นกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 33 ล้ าน
บาท

ส่วนที่ 1 หน้ า 6

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

คณะกรรมการบริษัท :
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายนพพล มิลินทางกูร
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางปราณี ภาษีผล
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง /
3. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
4. นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
5. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
6. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร*
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล*
กรรมการ
8. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู
กรรมการ
9. นายศิริชยั พฤฒินารากร*
กรรมการ
10. นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู
กรรมการ
โดยมี นางวนิดา พฤฒินารากร ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท
*กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร หรื อ นายศิริชยั พฤฒินารากร หรื อ นายเกรี ยง
ไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการสองในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงรายได้ ที่ไม่แน่นอนจากงานโครงการ เนื่องจากในปี 2556 และปี 2557 รายได้ หลักของบริ ษัทมาจาก
งานโครงการจัดหาและติดตังอุ
้ ปกรณ์ปรับปรุ งระบบการสัง่ จ่ายไฟฟ้ าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่ง
เป็ นงานพัฒนาโครงการระยะเวลา 3 ปี และคาดว่าจะแล้ วเสร็ จในไตรมาส 4 ปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากโครงการดังกล่าว
ในปี 2556 – 2557 และช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 คิดเป็ นร้ อยละ 33.25 ร้ อยละ 44.76 และร้ อยละ 43.62 ของรายได้ รวม
ตามลําดับ
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยรายของ AG&SCIMT โดยเป็ นรายได้ จากการจําหน่ายกลุ่มเสาไฟฟ้าแรงสูง
รายหนึง่ ในปี 2557 และ 3 เดือนแรกปี 2558 จํานวน 367.39 ล้ านบาท และ 137.74 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 31.26 และ
ร้ อยละ 49.41 ของรายได้ จากการขายของ AG&SCIMT ตามลําดับ
3. วัตถุดิบสําคัญคือ ผลิตเหล็กและแท่งสังกะสี มีราคาผันแปรไปตามราคาซื ้อขายของตลาดโลก โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการ
สัง่ ซื ้อเฉลี่ยในช่วง 3 ปี ย้ อนหลังคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 70-80 ของมูลค่าการซื ้อวัตถุดิบรวม
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบและผู้ผลิตที่สําคัญ คือ SCI สัง่ ซื ้อเหล็กจากผู้จดั จําหน่ายรายหนึ่งในช่วงปี
2555- 2557 คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยร้ อยละ 18.9 และในไตรมาส 1 ปี 2558 ในสัดส่วนร้ อยละ 17.11 ของยอดรวมของการซื ้อ
วัตถุดิบทังหมดของ
้
SCI และส่วนของ AG&SCIMT ได้ สงั่ ซื ้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผู้จดั จําหน่ายเหล็กฉากจากผู้จดั
จําหน่ายรายหนึง่ ในช่วงปี 2555-2557 คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยร้ อยละ 49.52 และในไตรมาส 1 ปี 2558 ในสัดส่วนร้ อยละ 53.84
5. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากความผันผวนของปริ มาณนํ า้ เหนื อเขื่ อนตาดสเลนซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่ อ
จําหน่ายให้ แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (EDL) ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
6. ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ บริ ษัทต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนสําหรั บการศึกษางานโครงการ โดยจะต้ องมี
ค่าใช้ จ่ายก่อนโครงการได้ รับการอนุมตั ิ ซึง่ บริ ษัทจะต้ องหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้ เพียงพอ นอกจากนี ้ ยังมีงานโครงการใน
ลักษณะที่บริ ษัทจะต้ องมีการจ่ายค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ าบางส่วน
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7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีรายได้ จากขายไฟฟ้ ากับ EDL รวมทัง้
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในประเทศลาว (PDSR) นัน้ จะมีรายได้ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมี
รายจ่ายเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐในสปป.ลาวเช่นเดียวกัน รวมถึงบริ ษัทย่อยต้ องชําระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็ น
สกุลเงิ นดอลลาร์ ส หรั ฐเช่ นเดีย วกัน ทําให้ ก ารดําเนิ นธุรกิ จของบริ ษั ทและบริ ษัทย่ อยมีก ารบริ หารความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกัน (Natural hedge) และบริ ษัทมีการสํารองวงเงิน forward ไว้ บางส่วน
8. ความเสี่ยงจากการที่บริ ษัทผิดสัญญากู้ยืมเงิน บริ ษัทมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระหนี ้ (DSR) เกินที่เงื่อนไขที่กําหนด
ไว้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ เจรจากับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ ว เพื่อขอผ่อนผันการคงอัตราส่วนทางการเงิน
9. ความเสี่ยงจากบริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ > 50% ที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริ หาร
10. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่บริ ษัทอยู่ระหว่างการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
11. ความเสี่ยงด้ านประเด็นทางกฎหมาย เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทอยูใ่ นสปป.ลาว ที่ยงั ไม่มีบทบัญญัติด้านประเด็นทางกฎหมาย
ในการขจัดปั ญหาความขัดแย้ งของข้ อกฎหมายเหมือนประเทศไทย
สรุ ปฐานะการเงิน:
รายละเอียด

หน่ วย

งบการเงินรวม
2556
2557

2555*

(ปรั บปรุ งใหม่ )

(ปรั บปรุ งใหม่ )

ณ 31 มีนาคม
2558

สินทรัพย์รวม

ล้ านบาท

1,208.72

1,942.46

1,932.56

1,916.77

หนี ้สินรวม

ล้ านบาท

1,132.59

1,628.93

1,294.34

1,645.95

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ล้ านบาท

76.13

313.53

638.22

270.82

หมายเหตุ : *งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 1 มกราคม 2556 ซึง่ แสดงเปรี ยบเทียบ ได้ รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีซงึ่ เป็ นตัวเลขเดียวกัน
กับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2555

สรุ ปผลการดําเนินงาน
งบการเงินรวม
รายละเอียด

หน่ วย

2555*

2556

2557

(ปรั บปรุ งใหม่ )

(ปรั บปรุ งใหม่ )

ม.ค. – มี.ค.
2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

ม.ค. – มี.ค.
2558

รายได้ จากการขาย

ล้ านบาท

1,352.37

1,024.06

1,432.50

232.36

344.43

รายได้ จากการบริ การ

ล้ านบาท

91.30

1,140.32

1,365.35

171.30

280.76

ต้ นทุนขาย

ล้ านบาท

1,147.18

937.47

1,137.96

205.77

283.28

ต้ นทุนการให้ บริ การ

ล้ านบาท

76.63

903.57

1,083.45

138.32

220.85

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ล้ านบาท

64.25

174.08

326.73

15.31

71.94

กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุ้น (EPS)
(ใช้ จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ ้าหนัก) **

บาท/หุ้น

0.87

1.03

1.98

0.41***

1.78***

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุ้น
บาท/หุ้น
0.83
1.48
2.84
0.58***
ปรับลดเต็มที่ (Fully Diluted)**
หมายเหตุ : * งบการเงินรวมปี 2555 จัดทําโดยผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบ
** ปรับเป็ นราคากําไรสุทธิตอ่ หุ้นเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
*** คํานวณเป็ นปี (Annualized)
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อัตราส่ วนทางการเงิน
รายละเอียด
อัตรากําไรขันต้
้ น

หน่ วย

2555*

งบการเงินรวม
2556
2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

(ปรั บปรุ งใหม่ )

ณ 31 มีนาคม
2558

ร้ อยละ

15.23

14.94

20.60

19.37

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)

เท่า

14.88

5.20

2.03

6.08

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)

ร้ อยละ

5.49

10.78

16.86

15.23**

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ร้ อยละ

87.10

87.19

68.66

64.50**

หมายเหตุ : * งบการเงินรวมปี 2555 จัดทําโดยผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบ
** คํานวณเป็ นปี (Annualized)

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2555 – 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเท่ากับ 1,443.67 ล้ านบาท 2,164.38 ล้ านบาท และ 2,797.86 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตราการเติบโตในปี 2556 คิด
เป็ นร้ อยละ 49.92 เมื่อเทียบกับปี 2555 และอัตราการเติบโตในปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 29.27 เมื่อเทียบกับปี 2556 ตามลําดับ โดย
เหตุผลหลักของการเติบโตของรายได้ เนื่องจากธุรกิจบริ การงานโครงการซึง่ เป็ นงานปรับปรุ งโครงข่ายระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
(Power Distribution System Rehabilitation Project หรื อ PDSR) ที่สปป.ลาวซึง่ มีการไฟฟ้ าลาว (EDL) เป็ นลูกค้ า เริ่ มรับรู้รายได้
ในปี 2556 ส่วนรายได้ ที่เติบโตขึ ้นในปี 2557 เกิดจากรายได้ จากธุรกิจบริ การงานโครงการ PDSR ที่รับรู้รายได้ ต่อเนื่องมาและอีก
ส่วนหนึ่งเป็ นรายได้ จากธุรกิ จการผลิตเสาสื่อ สารโทรคมนาคมที่เพิ่มมากขึน้ จากการขยายตัวของเครื อ ข่ายระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคมภายในประเทศในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2557
สําหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 54.88 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 มีปริ มาณการขายเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากทังรายได้
้
จากการขายตู้สวิทช์บอร์ ดและ
รางเดินสายไฟ และ การรับงานเสาสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ ้นจากการขยายงานของผู้ให้ บริ การสื่อสารในการเพิ่มเครื อข่าย
มากยิ่งขึ ้น และมีการรับรู้ รายได้ ต่อเนื่องจากงานโครงการ PDSR ในไตรมาส 1 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่ง
เป็ นช่วงที่เพิ่งเริ่ มโครงการโดยงานส่วนใหญ่ยงั เป็ นงานที่เกี่ยวกับการเตรี ยมงานซึง่ ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ มากนัก
บริ ษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2555 – 2557 เท่ากับ 65.29 ล้ านบาท 169.88 ล้ านบาท และ 326.73 ล้ านบาท ตามลําดับ
คิดเป็ นอัตราส่วนกําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 4.28 ร้ อยละ 7.69 และร้ อยละ 11.61 ตามลําดับ ในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นถึง
ร้ อยละ 160.17 จากปี 2556 บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ ้นเนื่องจากงานรับเหมาติดตังระบบไฟฟ
้
้ าแรงดันสูงพร้ อมระบบจําหน่าย
้ งมีมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตรา
ไฟฟ้า แต่บริ ษัทยังคงรักษาระดับกําไรสุทธิไว้ ได้ ที่ประมาณร้ อยละ 5-11 นอกจากนันยั
ภาษีเงินได้ สําหรับกําไรสุทธิทางภาษีจากเดิมร้ อยละ 23 ในปี 2555 ลดลงเหลือร้ อยละ 20 ในปี 2556 ซึง่ ช่วยแบ่งเบาค่าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้ ของบริ ษัทด้ วย ส่วนในปี 2557 บริ ษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มร้ อยละ 92.34 เนื่องมาจากรายได้ จากการขายเพิ่มสูงขึ ้นร้ อยละ 39.89
ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มสูงขึ ้นเพียงร้ อยละ 21.39 โดยที่รายได้ จากการให้ บริ การและต้ นทุนการให้ บริ การเพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน
คือประมาณร้ อยละ 20 และจากการที่มลู ค่าต้ นทุนขายเพิ่มสูงขึ ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่ามูลค่าขายที่เพิ่มสูงขึ ้น
สําหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 73.29 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนกําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ
11.62 มีอตั รากําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 เนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดี
ขึน้ จากการรั บรู้ รายได้ จากงานโครงการอย่างต่อเนื่ อ ง งานขายตู้สวิทช์ บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์ รองรั บเพิ่มมากขึน้
ตลอดจนบริ ษัทได้ รับงานเสาไฟฟ้ าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม มากขึ ้นซึง่ ส่งผลต่อกําไรสุทธิของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

ฐานะการเงิน
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 1,208.72 ล้ านบาท 1,942.46 ล้ านบาท
1,932.58 ล้ านบาท และ 1,916.77 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ หมุนเวียนของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31
มีนาคม 2558 เท่ากับ 778.46 ล้ านบาท 1,398.44 ล้ านบาท 1,354.20 ล้ านบาท และ 1,344.92 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
64.40 ร้ อยละ 71.99 ร้ อยละ 70.07 และร้ อยละ 70.17 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 หนี ้สินรวมมีจํานวนเท่ากับ 1,132.59 ล้ านบาท 1,628.93 ล้ านบาท
1,294.36 ล้ านบาท และ 1,645.95 ล้ านบาท ตามลําดับ หนีส้ ินส่วนใหญ่ของบริ ษัทอยู่ในรู ปของหนีส้ ินหมุนเวียน โดยหนีส้ ิน
หมุนเวียน ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 944.33 ล้ านบาท 1,538.83 ล้ านบาท 1,197.55 ล้ าน
บาท และ 1,553.57 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 87.79 ร้ อยละ 94.47 ร้ อยละ 92.53 และร้ อยละ 94.39 ของหนี ้สินรวม
ตามลําดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2555 ‐ 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 76.13 ล้ านบาท 313.53 ล้ านบาท
638.22 ล้ านบาท และ 270.82 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.30 ร้ อยละ 16.14 ร้ อยละ 33.02 และ ร้ อยละ 14.15 ของ
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นทุกปี นอกจากนี ้ บริ ษัท
ได้ มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี เพื่อปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท และนําเงินไปขยายธุรกิจที่เติบโตขึ ้น
นักลงทุนสัมพันธ์:
นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ที่อยู่ : เลขที่ 107/1 หมูท่ ี่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.27 ตําบลบางเพรี ยง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 02-338-1414-9
โทรสาร : 038-160-706
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