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ส่ วนที่ 2.4
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
15.1

ผู้สอบบัญชีและสรุ ปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ตรวจสอบโดยมีนายปรี ชา บุณยกิดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3890 ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ตรวจสอบโดยบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด ซึง่ มีนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 เป็ น
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในการได้ มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับสินค้ าคงเหลือต้ นงวดปี 2556 เนื่องจาก ใน
ขณะนันยั
้ งไม่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท จึงไม่ได้ เข้ าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้ วิธีการตรวจสอบอื่นให้ เป็ นที่พอใจได้ ซึ่งยกเว้ นผลกระทบที่มีสาระสําคัญที่อาจจะเกิดขึน้ จากเงื่อนไข
ดังกล่าวต่องบกําไรขาดทุนของบริ ษัท งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงฐานะการเงิน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ
โดยมิได้ เปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้สอบบัญชีให้ ข้อสังเกต
หมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่ องการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน และการแก้ ไขข้ อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัท
ได้ ปรั บงบการเงิ นงวดก่ อนที่แสดงเป็ นตัวเลขเปรี ยบเทีย บซึ่งผู้สอบบัญ ชี ได้ ตรวจสอบรายการปรั บปรุ ง และมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและได้ ปรับปรุงโดยถูกต้ องแล้ ว ส่วนตัวเลขเปรี ยบเทียบที่นํามาแสดงนี ้นํามาจากงบการการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึง่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น และได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 1 เมษายน 2556
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตรวจสอบโดยบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด ซึง่ มีนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 เป็ น
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ซึ่งได้ แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยเพิ่มข้ อมูลและเหตุการณ์ที่เน้ นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง
ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ และการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทาน
บริ การมาถือปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ความเห็นของผู้สอบบัญชีตอ่ งบการเงินไม่ได้ มีเงื่อนไขในเรื่ องนี ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 155

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

งบการเงินสําหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
สอบทานโดยบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด ซึง่ มีนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 เป็ น
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน ซึ่งได้ ให้
ข้ อสรุ ปว่า ไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้ จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเรื่ องงบการเงิน
ระหว่างกาลในสาระสําคัญ
15.2

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีท่ สี าํ คัญ

ในปี 2556 – 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากมีการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรั บ ปรุ ง และมาตรฐานการบัญ ชี ใ หม่ ที่ อ อกโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี เพื่ อ จัด ทํ า และนํ า เสนองบการเงิ น โดยสรุ ป สาระสํ า คัญ ในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีได้ ดงั นี ้
ปี 2556
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินโดยนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่
มีสว่ นได้ เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ กลุ่มบริ ษัทได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินรวม งบกระแสเงินสด
การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และข้ อมูลกําไรต่อหุ้นขัน้
พื ้นฐาน เพื่อให้ งบการเงินที่นําเสนอให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และสะท้ อนต่อฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ดียิ่งขึ ้น และเพื่อเป็ นไปตามแผนการนําหุ้นสามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กระทบต่องบการเงินของบริ ษัทดังนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษี เงินได้ กําหนดให้ กิจการระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สินทรัพย์และหนี ้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสินทรัพย์หรื อหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวในปี 2557 และปรับย้ อนหลังงบการเงินของปี
ก่อนที่แสดงเป็ นข้ อมูลเปรี ยบแสมือนหนึ่งว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยรับรู้ ผลกระทบทางภาษี เป็ นสินทรัพย์หรื อหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญชีมาโดยตลอด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (2552) เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน กล่าวคือ จากโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ทําให้
บริ ษัทมีภาระผูกพันสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้ แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฏหมายแรงงาน ซึง่ บริ ษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว
เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ คํานวณหนี ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน โดยใช้ วิธคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ ทําการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial
gains and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในงบกําไรขาดทุน
ซึง่ ผลสะสมของการนํานโยบายการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิได้ แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้ อตกลงสัมปทานบริ การระหว่างภาครั ฐกับเอกชนในการ
ให้ บริ การสาธารณะ และการตีความตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลข้ อตกลงสัมปทานบริ การ โดยภาครัฐผู้ให้
สัมปทานเป็ นผู้ควบคุมหรื อกํากับดูแลประเภทของบริ การที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องดําเนินการ กลุ่มผู้ที่ได้ รับบริ การ และราคาการให้ บริ การ
และควบคุมส่วนได้ เสียคงเหลือที่สําคัญในโครงสร้ างพื ้นฐานเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาของข้ อตกลง โดยเอกชนผู้ประกอบการ ได้ เข้ าร่ วมใน
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การสร้ าง การลงทุน การดําเนินงาน และการบํารุงรักษาโครงสร้ างพื ้นฐานสําหรับบริ การสาธารณะดังกล่าวและรับรู้ สิ่งตอบแทนที่ได้ รับ
หรื อค้ างรับด้ วยมูลค่ายุติธรรมเป็ นสิทธิ ในสินทรัพย์ ทางการเงินหรื อในสินทรั พย์ ไม่มีตวั ตน ทังนี
้ ข้ ึน้ กับเงื่อนไขของข้ อตกลงสัมปทาน
บริ การ ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในปี บัญชีที่ค่าใช้ จ่ายนันเกิ
้ ดขึ ้น ในกรณีที่รับรู้เป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
ภาระผูกพันตามสัญญาในการบํารุ งรักษาหรื อปรับปรุ งซ่อมแซมโครงสร้ างพื ้นฐาน ยกเว้ นส่วนที่เป็ นการปรับปรุ งเพื่อยกระดับ รับรู้ ด้วย
จํานวนประมาณการที่ดีที่สดุ ของรายจ่ายที่ต้องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพันในปั จจุบนั ณ วันสิ ้นงวดบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (2557) เรื่ องผลประโยชน์ พนักงาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญได้ แก่ (ก) ผลกําไรและ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เปลี่ยนชื่อเป็ น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้ องรับรู้ใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ”
ทันที ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู้ ตามวิธีขอบเขตหรื อรับรู้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุนได้ และ (ข) ต้ นทุนบริ การในอดีตจะรับรู้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ที่ยงั ไม่เป็ นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้
ตลอดระยะเวลาการให้ บริ การในอนาคตได้ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษัท เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทรับรู้
รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยทําการปรับปรุงรายการ
ในปี 2557
15.3

ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2558
(หน่ วย: บาท)

ฐานะการเงิน

ณ 1 มกราคม 2556*
(ปรับปรุ งใหม่ )
จํานวนเงิน
ร้ อยละ

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2556
ณ 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
จํานวนเงิน
ร้ อยละ
จํานวนเงิน
ร้ อยละ

จํานวนเงิน

29,994,273
8,973,763
488,235,154

2.48
0.74
40.39

174,692,048
9,345,199
428,972,612

8.99
0.48
22.08

269,075,039
6,137,713
741,446,630

13.92
0.32
38.37

322,690,321
520,175,993

16.84
27.14

9,885,644
236,506,346
4,863,843

0.82
19.57
0.40

11,439,151
8,000,000
629,179,490
136,196,582
610,179

0.59
0.41
32.39
7.01
0.03

11,683,645
114,492,056
210,061,762
1,301,657

0.60
5.92
10.87
0.07

11,018,559
11,516,135
171,930,087
304,042,621
3,543,631

0.57
0.60
8.97
15.86
0.18

778,459,023

64.40

1,398,435,261

71.99

1,354,198,502

70.07

1,344,917,347

70.17

51,841,099
1,598,643
-

4.29
0.13
-

130,564,713
348,643
11,516,135

6.72
0.02
0.59

136,159,437
348,643
11,516,135

7.05
0.02
0.60

134,378,435
348,643
-

7.01
0.02

ณ 31 มีนาคม 2558
ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทาน-ส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินให้ ก้ ยู ืม
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระคํ ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืม
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ฐานะการเงิน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทาน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี รอเรี ยกคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินปั นผลค้ างจ่าย**
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินรับล่วงหน้ าจากผู้วา่ จ้ างและ
รายได้ รับล่วงหน้ า
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินระยะยาว
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

ณ 1 มกราคม 2556*
(ปรับปรุ งใหม่ )
จํานวนเงิน
ร้ อยละ

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2556
ณ 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
จํานวนเงิน
ร้ อยละ
จํานวนเงิน
ร้ อยละ

จํานวนเงิน

115,301,913
950,086
239,349,214
4,436,498
14,272,597
2,508,195

9.54
0.08
19.80
0.37
1.18
0.21

113,356,850
1,929,763
256,422,663
5,429,915
21,394,287
3,057,955

5.84
0.10
13.20
0.28
1.10
0.16

167,605,555
3,063,170
245,798,363
7,478,750
6,394,462

8.67
0.16
12.72
0.39
0.33

183,039,214
3,901,628
240,547,526
7,269,493
2,367,094

9.55
0.20
12.55
0.38
0.12

430,258,245
1,208,717,268

35.60
100.00

544,020,924
1,942,456,185

28.01
100.00

578,364,515
1,932,563,017

29.93
100.00

571,852,033
1,916,769,380

29.83
100.00

170,323,491
655,326,564
-

14.09
54.22
-

92,567,959
734,823,597
-

4.77
37.83
-

234,745,568
641,612,911
-

12.15
33.20
-

158,684,639
703,514,716
416,871,580**

8.28
36.70
21.75

2,280,000

0.19

159,500,026

8.21

130,913,393

6.77

124,316,124

6.49

1,676,850

0.14

1,317,927

0.07

3,708,491

0.19

3,715,580

0.19

110,454,382

9.14

52,813,400

2.72

-

15,584,146
38,687,978

1.29
3.20

451,132,517
40,476,218
6,198,440

23.22
2.08
0.32

118,284,245
62,398,090
5,991,646

6.12
3.23
0.31

79,658,285
65,514,787
1,292,585

4.16
3.42
0.07

994,333,411

82,26

1,538,830,084

79.22

1,197,654,344

61.97

1,553,568,296

81.03

117,842,938
1,741,002
18,673,714
-

9.75
0.14
1.54
-

68,146,107
1,328,942
20,303,543
321,471

3.51
0.07
1.05
0.02

63,621,248
8,639,781
23,765,591
663,041

3.29
0.45
1.23
0.03

59,851,504
8,647,044
23,144,474
741,280

3.12
0.45
1.21
0.04

138,257,654
1,132,591,065

11.44
93.70

90,100,063
1,628,930,147

4.64
83.86

96,689,661
1,294,344,005

5.00
66.98

92,384,302
1,645,952,598

4.82
85.87

76,400,000

6.32

165,000,000

8.49

165,000,000

8.54

165,000,000

8.61

76,400,000

6.32

165,000,000

8.49

165,000,000

8.54

165,000,000

8.61

4,813,600

0.25

16,500,000

0.86

-

ณ 31 มีนาคม 2558

-

ร้ อยละ

-

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้นจดทะเบียน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย

816,000

0.07

816,000
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ฐานะการเงิน

ณ 1 มกราคม 2556*
(ปรับปรุ งใหม่ )
จํานวนเงิน
ร้ อยละ

จํานวนเงิน

167,063,563

8.60

490,619,501

25.39

106,554,157

5.58

(21,529,877)

(1.11)

(21,529,877)

(1.11)

(21,529,877)

(1.12)

ณ 31 มีนาคม 2558
ร้ อยละ

ยังไม่ได้ จดั สรร
ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

(1,759,216)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(3,081,505)

(0.25)

2,175,407

0.11

3,310,011

0.17

(524,950)

(0.03)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

72,375,279

5.99

313,525,093

16.14

638,215,635

33.02

270,812,930

14.15

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

3,750,924

0.31

945

0.00

3,377

0.00

3,852

0.00

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

76,126,203

6.30

313,526,038

16.14

638,219,012

33.02

270,816,782

14.15

-

(0.15)

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2556
ณ 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
จํานวนเงิน
ร้ อยละ
จํานวนเงิน
ร้ อยละ

-

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
1,208,717,268
100.00 1,942,456,185
100.00 1,932,563,017 100.00 1,916,769,380
100.00
หมายเหตุ : *งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 1 มกราคม 2556 ซึง่ แสดงเปรี ยบเทียบ ได้ รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีซงึ่ เป็ นตัวเลขเดียวกันกับงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2555
** เงินปั นผลค้ างจ่าย ณ 31 มีนาคม 2558 ซึง่ เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจากกําไร
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 441.67 ล้ านบาท (บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนหนึ่งจํานวน 24.80 ล้ านบาทในเดือนมีนาคม ส่วนที่เหลือ
จํานวน 416.87 ล้ านบาท จ่ายปั นผลในวันที่ 7 เมษายน 2558 และบริ ษัทได้ รับเงินเพิ่มทุนจํานวน 397.50 ล้ านบาท ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ทําให้ ทนุ จด
ทะเบียนและทุนชําระแล้ วมีจํานวน 562.50 ล้ านบาท

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ สําหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2558
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
ผลการดําเนินงาน

จํานวนเงิน

2557

2556
(ปรั บปรุ งใหม่ )

2555*

งวด 3 เดือน 2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

งวด 3 เดือน 2558

ร้ อยละ

จํานวนเงิน

ร้ อยละ

จํานวนเงิน

ร้ อยละ

จํานวนเงิน

ร้ อยละ

จํานวนเงิน

ร้ อยละ

1,352,372,414

88.70

1,024,058,697

46.34

1,432,504,779

50.90

232,361,391

57.05

344,427,638

54.63

91,296,724

5.99

1,140,316,711

51.60

1,365,352,247

48.51

171,295,122

42.05

280,763,700

44.54

(1,147,178,568)

(75.24)

(937,472,774)

(42.42)

(1,137,957,151)

(40.43)

(205,770,928)

(50.52)

(283,275,190)

(44.93)

ต้ นทุนการให้ บริการ

(76,629,430)

(5.03)

(903,567,773)

(40.89)

(1,083,448,576)

(38.50)

(138,319,157)

(33.96)

(220,845,215)

(35.03)

กําไรขัน้ ต้ น

219,861,140

14.42

323,334,861

14.63

576,451,299

20.48

59,566,428

14.62

121,070,933

19.20

81,016,726

5.31

45,499,394

2.06

16,479,792

0.59

3,658,711

0.90

5,226,105

0.83

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

300,877,866

19.73

368,834,255

16.69

592,931,091

21.07

63,225,139

15.52

126,297,038

20.03

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

(9,309,058)

(0.61)

(4,932,926)

(0.22)

(6,139,340)

(0.22)

(2,017,001)

(0.50)

(2,640,093)

(0.42)

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

(186,407,546)

(7.60)

(124,299,109)

(5.62)

(141,506,916)

(5.03)

(33,364,240)

(8.19)

(28,286,687)

(4.49)

รวมค่ าใช้ จ่าย

(195,716,604)

(12.84)

(129,232,035)

(5.85)

(147,646,256)

(5.25)

(35,381,241)

(8.69)

(30,926,780)

(4.91)

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

105,161,261

6.90

239,602,220

10.84

445,284,835

15.82

27,843,898

6.84

95,370,258

15.13

ต้ นทุนทางการเงิน

(18,977,021)

(1.24)

(24,258,624)

(1.10)

(27,647,119)

(0.98)

(5,893,091)

(1.45)

(6,538,752)

(1.04)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

86,184,240

5.65

215,343,596

9.74

417,637,716

14.84

21,950,807

5.39

88,831,506

14.09

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

(20,890,151)

(1.37)

(45,466,511)

(2.06)

(90,904,376)

(3.23)

(5,139,195)

(1.26)

(15,545,708)

(2.47)

กําไรสําหรั บปี / งวด

65,294,089

4.28

169,877,085

7.69

326,733,340

11.61

16,811,612

1.11

73,285,798

11.62

2,487,950

0.16

371,436

0.02

1,816,952

0.06

รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริการ
ต้ นทุนขาย

รายได้ อื่น

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรั บปี / งวด
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งบการเงินรวม
ผลการดําเนินงาน

จํานวนเงิน

2557

2556
(ปรั บปรุ งใหม่ )

2555*
ร้ อยละ

จํานวนเงิน

งวด 3 เดือน 2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

ร้ อยละ

จํานวนเงิน

ร้ อยละ

จํานวนเงิน

มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร(ขาดทุน)จากประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี / งวด

งวด 3 เดือน 2558

ร้ อยละ

775,163

0.19

จํานวนเงิน

ร้ อยละ

-

(3,054,649)

(0.20)

4,885,476

0.22

1,354,441

0.05

(1,481,397)

(0.36)

-

-

(1,319,328)

(0.06)

(3,969,087)

(0.14)

(793,818)

(0.19)

-

-

-

-

-

-

1,010,245

0.07

263,866

0.01

793,817

0.03

65,737,635

4.31

174,078,535

7.88

326,729,463

11.61

15,311,560

(1,343,679)

-

1.01

71,942,119

หมายเหตุ : *งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมปี 2555 จัดทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน

งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ สําหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2558
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
รายการ
2555*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี เงินได้
รายการปรั บกระทบกําไรเป็ นเงินสดสุทธิ
ได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้นในบริ ษัทย่อย
หนี ้สงสัยจะสูญและหนี ้สูญ
กําไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดําเนินงาน
สินทรั พย์ ดาํ เนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
สินค้ าคงเหลือ

2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ )

งวด 3 เดือน
แรก 2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

งวด 3 เดือน
แรก 2558

86,184,240

215,343,596

417,637,716

21,950,807

88,831,506

25,000,000
17,414,707
27,888,328
1,542,447
24,349,761

3,337,255
18,935,602
126,211
748,246
467,620
2,409,139
21,138,638

30,171,581
(2,237,211)
17,661,382
297,964
(1,024,110)
677,672
2,386,052
25,599,661

678,829
4,130,116
46,081
132,828
596,513
5,266,852

(105,000)
(2,501,577)
4,666,193
165,225
149,070
737,083
5,920,867

182,379,483

262,506,307

491,170,707

32,802,026

97,863,367

(114,106,742)
(110,019,911)

55,925,287
(629,179,490)
100,309,764

(314,251,312)
514,687,434
(73,865,180)

(49,667,743)
92,210,200
(50,520,854)

221,375,637
(57,438,031)
(93,980,859)

ส่วนที่ 2 หน้ า 160

(0.21)

11.41

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

งบการเงินรวม
รายการ
2555*
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษี รอเรี ยกคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ าจากผู้วา่ จ้ างและรายได้ รับล่วงหน้ า
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี ้สินระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่ติดภาระคํ ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ ้น)
เงินสดจ่ายให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการอื่น
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการอื่น
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดรับจากลูกหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทาน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ )

งวด 3 เดือน
แรก 2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

งวด 3 เดือน
แรก 2558

(1,267,991)
18,659,957
(69,509)

4,253,664
(7,121,690)
(549,758)

(691,478)
(3,336,507)

(1,075,081)
13,683

(2,241,973)
4,027,368

92,529,434
15,914,314
-

86,468,066
451,132,517
(32,489,539)
321,471
(2,098,639)

(92,572,565)
(332,848,272)
(206,794)
341,570
(2,893,091)

34,474,955
(41,428,637)
(3,463,069)
78,366
(2,893,091)

61,704,804
(38,625,960)
(4,699,062)
78,239
(1,358,200)

84,019,035
(24,349,761)
(7,350,348)

289,477,960
(28,109,670)
(21,303,990)

185,534,512
(26,237,782)
(70,237,522)

10,530,755
(4,741,944)
(795,773)

186,705,330
(5,723,866)
(12,219,754)

52,318,926

240,064,300

89,059,208

4,993,038

168,761,710

20,313,749
(658,783)
(28,488,232)
14,068,575
1,250,000
-

(78,723,614)
(19,516,135)
(25,278,800)
(16,568,224)
(1,105,888)
1,250,000
-

(5,594,724)
(58,471,964)
(1,431,371)
5,224,860
1,000,000
1,627,785

2,719,371
(1,636,026)
(344,008)
-

1,781,002
(19,321,283)
(845,102)
6,148,008
-

6,485,309

(139,942,661)

(57,645,414)

739,337

(12,237,375)

85,287,625
(91,490,256)
(662,750)
(133,267,115)
-

(101,783,752)
(103,514,636)
(144,000,000)
(28,260,800)
(1,941,545)
(18,626,956)
45,873,654
168,028,220

(31,188,120)
(60,313,400)
(503,868,985)
(47,574,002)
(4,340,395)
10,379,806
7,500,000
677,234,714

(9,151,074)
(9,600,000)
(18,205,034)
(12,500,373)
(624,318)
5,831,125
15,811,663

4,326,868
(388,138,386)
(10,516,083)
(922,798)
(24,795,087)
5,915,923
307,750,589

ส่วนที่ 2 หน้ า 161

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

งบการเงินรวม
รายการ
2555*
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินลงทุนเพิ่มในบริ ษัทย่อยโดยส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

72,863,322
-

2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ )
135,316,375
88,600,000
100

13,784,838
300

งวด 3 เดือน
แรก 2557
(ปรั บปรุ งใหม่ )

-

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี / งวด

(67,269,174)
39,690,660
61,614,756 (28,438,011)
(3,054,649)
4,885,476
1,354,441
(1,481,397)
(11,519,588)
144,697,775
94,382,991 (24,187,033)
41,513,861
29,994,273
174,692,048 174,692,048
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี / งวด
29,994,273
174,692,048
269,075,039 150,505,015
หมายเหตุ *งบกระแสเงินสดรวมปี 2555 จัดทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบกระแสเงินสด

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 และ สําหรั บงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (รวม)
- ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (ทัว่ ไป)
- ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (งานโครงการ)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย (รวม)
- ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย (ทัว่ ไป)
- ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย (งานโครงการ)
วงจรเงินสด (รวม)
- วงจรเงินสด (ทัว่ ไป)
- วงจรเงินสด (งานโครงการ)

2555*
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)

0.78
0.49
0.03
4.13
88
83
160
16.15
23****
2.54
144
158
190
(33)
(52)
(31)

ส่วนที่ 2 หน้ า 162

งบการเงินรวม
2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ )
0.91
0.30
0.19
5.67
64
121
14
10.64
34****
1.52
240
208
33
(141)
(53)
(19)

1.13
0.80
0.07
5.57
65
100
29
13.42
27****
1.91
191
143
51
(98)
(15)
(22)

3 เดือน
2558
0.87
0.51
0.12
4.26*
86*
124
38
8.65
42****
2.13
172
117
70
(44)
49
(32)

งวด 3 เดือน
แรก 2558
4,813,600
(101,565,374)
(1,343,679)
53,615,282
269,075,039
322,690,321

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

อัตราส่ วนทางการเงิน

2555*

งบการเงินรวม
2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ )

3 เดือน
2558

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตราส่วนกําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

15.23%
7.28%
25.98%
4.35%
87.10%

14.94%
11.07%
100.19%
7.69%
87.19%

20.60%
15.92%
20.00%
11.61%
68.66%

19.37%
15.25%
176.95%
11.62%
64.50%**

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(%)
(%)
(เท่า)

5.49%
72.61%
1.26

10.78%
165.15%
1.40

16.86%
245.15%
1.45

15.23%**
177.85%**
1.75**

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

14.88
2.42
0.11

5.20
10.30
0.55

2.03
7.07
0.13

6.08
32.62
0.38

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(%)
0.00%
0.00%
0.00%
25.38%**
กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (EPS) (ใช้ จํานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก)***
(บาท/หุ้น)
0.87
1.03
1.98
1.78**
กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ (Fully
Diluted)***
(บาท/หุ้น)
0.83
1.48
2.84
1.78**
หมายเหตุ: * คํานวณจากงบการเงินรวมปี 2555 โดยไม่ได้ เฉลี่ยกับปี 2554 เนื่องจากปี 2554 เป็ นตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะบริ ษัท
** คํานวณเป็ นปี (Annualized)
*** ปรับเป็ นราคากําไรสุทธิต่อหุ้นเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
**** ระยะเวลาขายสินค้ าของบริ ษัทได้ รวมสินค้ าสําเร็ จรูปและสินค้ าระหว่างผลิต เนื่องจากสินค้ าระหว่างผลิตส่วนใหญ่เป็ นเสาโครงสร้ างเหล็กที่
ผลิตเสร็จเป็ นโครงเสาแล้ วเหลือเก็บงานเพียงเล็กน้ อย
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