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16. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
16.1

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
16.1.1 ความเป็ นมาเกี่ยวกับการปรั บโครงสร้ างการดําเนินงานในปี 2556

ในการดําเนินงานช่วงก่อนปี 2556 บริ ษัท เอสซีไอ อีเลคตริ ค จํากัด (มหาชน) (SCI) , บริ ษัท เวิลด์ โค๊ ตติ ้ง โพรเซ็ส จํากัด
(WCP) และ บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด (AG&SCIMT) ดําเนินงานในรู ปบริ ษัทจํากัดที่แยกจากกัน โดยมีการ
ประกอบธุรกิจในลักษณะที่แตกต่างกัน ภายใต้ การบริ หารของกลุ่มครอบครัว “พฤฒินารากร” จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ มีมติให้ จดทะเบียนควบบริ ษัท (Amalgamation) ระหว่าง AG&SCIMT และ WCP และได้ โอน
สินทรัพย์ หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่ และภาระผูกพันทังหมดให้
้
แก่ บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด (AG&SCIMT) บริ ษัทที่เกิด
จากการควบบริ ษัท โดยใช้ ชื่อเดิม ซึ่งได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทใหม่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยบริ ษัทเดิมคือ WCP และ
AG&SCIMT ได้ เลิกบริ ษัทไปโดยผลของกฏหมาย(โดยการควบรวม)กับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 โดยที่การ
บริ หารงานส่วนใหญ่ยงั เป็ นกลุ่มผู้บริ หารเดิม เพียงเพื่อปรับโครงสร้ างบริ ษัทให้ เหมาะสม อีกทังมี
้ ธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์ต่อกัน นอกจากนัน้
การบริ หารงานยังอยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ซึ่งกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการกําหนดนโยบายการเงินและการบริ หารอย่างเป็ น
สาระสําคัญ ดังนันเพื
้ ่อการจัดโครงสร้ างการถือหุ้นเพื่อความชัดเจนในการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ มีการจัดทํางบการเงิน
รวมเป็ นครัง้ แรกสําหรับงบการเงินปี 2556 ซึง่ แสดงเป็ นงบเปรี ยบเทียบในงบการเงินปี 2557 โดยถือเสมือนว่าบริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอส
้ ษัทใหม่
ซีไอ เมทัล เทค จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมาโดยตลอดด้ วยสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99.998 ในวันจดทะเบียนจัดตังบริ
นอกจากนันแล้
้ ว SCI ยังมีบริ ษัทย่อยอีก 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เอสซีไอ โฮลดิ ้ง จํากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน ซึง่ SCI ถือหุ้นร้ อยละ 99.96 และ บริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ าพลังนํ ้า ซึง่ ถือโดย บริ ษัท เอส
ซีไอ โฮลดิ ้ง จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 100
ตารางด้ านล่างแสดงรายละเอียดก่อน – หลังการควบบริ ษัทระหว่าง AG&SCIMT และ WCP
รายการ
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ตงของโรงงาน
ั้
วันที่จดทะเบียนนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน (ก่อน/หลังควบบริ ษัท พ.ย.56)
สัดส่วนการถือหุ้น (ก่อน/หลังควบรวม พ.ย.56)

1. กลุม่ พฤฒินารากร
2. กลุม่ ญาณิสรางค์กลู *
3. กลุม่ เพียรวิทยาสกุล*
รวมกลุ่ม “พฤฒินารากร”
4. SCI
5. อื่น ๆ

AG&SCIMT
(บริ ษัทก่อนควบ)
ผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสาร
โทรคมนาคม และเสาโครงเหล็ก

WCP
(บริ ษัทก่อนควบ)
รับจ้ างชุบโลหะสังกะสี
(กัลวาไนซ์)

AG&SCIMT
(บริ ษัทหลังควบ)
ผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูง เสา
สื่อสารโทรคมนาคม และ
โครงสร้ างเหล็กชุบกัลวาไนซ์

อ.พานทอง จ.ชลบุรี
1 ก.ย. 2537
65 ลบ.

อ.พานทอง จ.ชลบุรี
12 ก.ย. 2534
43 ลบ.

อ.พานทอง จ.ชลบุรี
14 พ.ย. 2556
108 ลบ.

14.24%
1.59%
0.10%
15.93%
83.95%
0.12%

20.40%
0.14%
0.03%
20.57%
79.30%
0.13%

100%
-
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AG&SCIMT
(บริ ษัทก่อนควบ)
100%

รายการ
รวมทัง้ สิน้

WCP
(บริ ษัทก่อนควบ)
100%

AG&SCIMT
(บริ ษัทหลังควบ)
100%

หมายเหตุ : *คนในครอบครัวนามสกุลเดิม “พฤฒินารากร”

ดังนัน้ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับทราบภาพสะท้ อนของผลการดําเนินงานรวมในอดีตของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 – 2557 สําหรับงบการเงินรวมกับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท ซึง่ จะเห็นว่ารายได้ ประมาณร้ อยละ 60-80 เป็ นรายได้
ของบริ ษัทใหญ่ (อธิบายในรายละเอียดที่โครงสร้ างรายได้ ) ดังตารางด้ านล่างนี ้
2555
SCI
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบรวม
(ลบ.)

2556

งบเฉพาะบริษัท
เทียบงบรวม(%)

1,524.69
64.25
1,208.72
1,132.59
76.13

69.59%
5.06%
56.47%
45.54%
219.01%

งบรวม
(ลบ.)

2,209.87
169.88
1,942.46
1,628.93
313.53

2557

งบเฉพาะบริษัท
เทียบงบรวม(%)

76.35%
101.57%
80.45%
69.66%
136.51%

งบรวม
(ลบ.)

2,814.34
326.73
1,932.56
1,294.34
638.22

งบเฉพาะบริษัท
เทียบงบรวม(%)

60.36%
60.94%
60.75%
42.27%
98.26%

ในปี 2557 สัดส่วนระหว่างงบการเงินเฉพาะบริ ษัทกับงบการเงินรวมพบว่ารายได้ รวมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 – 2556
เนื่องจากรายได้ ของบริ ษัทย่อยสูงขึ ้นจากการรับงานเพิ่มขึ ้น และสําหรับสัดส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างงบการเงินเฉพาะบริ ษัทกับงบ
การเงินรวมในปี 2555 -2556 มีสดั ส่วนเกินกว่าร้ อยละ 100 เนื่องจากบริ ษัทย่อยมีขาดทุนสะสม
การเปรี ยบเทียบตัวเลขงบการเงินปี 2555 สําหรับงบการเงินรวม ได้ แก่
- งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และงบกระแสเงินสดรวม จัดทําโดยฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมในการนํามา
เปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงิน
- ส่วนงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ใช้ ตวั เลข ณ 1 มกราคม 2556 (ซึ่งเป็ นตัวเลขเดียวกัน) ได้
แสดงไว้ ในงบการเงินรวมปี 2557 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว
16.1.2 ภาพรวมการดําเนินงานที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2555 – 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เท่ากับ 1,443.67 ล้ านบาท 2,164.38 ล้ านบาท และ 2,797.86 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ คิดเป็ นอัตราการเติบโตในปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ
49.92 เมื่อเทียบกับปี 2555 และอัตราการเติบโตในปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 29.27 เมื่อเทียบกับปี 2556 ตามลําดับ โดยเหตุผลหลักของ
การเติบโตของรายได้ เนื่องจากธุรกิจบริ การงานโครงการซึ่งเป็ นงานปรับปรุ งโครงข่ายระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า (Power Distribution
System Rehabilitation Project หรื อ PDSR) ที่สปป.ลาวซึง่ มีการไฟฟ้ าลาว (EDL) เป็ นลูกค้ า เริ่ มรับรู้รายได้ ในปี 2556 ส่วนรายได้ ที่
เติบโตขึ ้นในปี 2557 เกิดจากรายได้ จากธุรกิจบริ การงานโครงการ PDSR ที่รับรู้รายได้ ต่อเนื่องมาและอีกส่วนหนึ่งเป็ นรายได้ จากธุรกิจ
การผลิตเสาสื่อสารโทรคมนาคมที่เพิ่มมากขึ ้นจากการขยายตัวของเครื อข่ายระบบการสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศในช่วงครึ่ งปี
หลังของปี 2557
สําหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 54.88 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนเนื่องจากช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 มีปริ มาณการขายเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากทังรายได้
้
จากการขายตู้สวิทช์บอร์ ดและรางเดินสายไฟ
และ การรับงานเสาสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ ้นจากการขยายงานของผู้ให้ บริ การสื่อสารในการเพิ่มเครื อข่ายมากยิ่งขึ ้น และมีการรับรู้
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รายได้ ตอ่ เนื่องจากงานโครงการ PDSR ในไตรมาส 1 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึง่ เป็ นช่วงที่เพิ่งเริ่ มโครงการโดยงาน
ส่วนใหญ่ยงั เป็ นงานที่เกี่ยวกับการเตรี ยมงานซึง่ ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ มากนัก
นอกจากนี ้ การเติบโตของธุรกิจของบริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะเติบโตเนื่องจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศจากปั จจัย
หลักจากการลงทุนในส่วนที่เกี่ ยวข้ องกับโครงการภาครัฐและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนการฟื ้นตัวของประเทศคู่ค้าที่มี
แนวโน้ มปรับตัวดีขึ ้น ซึง่ สนับสนุนงานโครงการที่บริ ษัทดําเนินการในต่างประเทศ รวมถึงบริ ษัทดําเนินกลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดในการ
้
งมอบ
รักษาฐานลูกค้ าที่มีอยู่ด้วยสินค้ าที่ตอบสนองตรงตามความต้ องการของลูกค้ าด้ วยการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทังการส่
สินค้ าได้ ทนั ตามกําหนดเวลาที่ลกู ค้ าต้ องการทังลู
้ กค้ าในประเทศและลูกค้ าต่างประเทศทําให้ ลกู ค้ าประทับใจและสร้ างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลกู ค้ า
ที่ผ่านมา ปั จจัยที่กระทบต่อยอดขายตู้สวิทช์บอร์ ดและรางเดินสายไฟ ได้ แก่ การลงทุนภาครัฐในการขยายงานโครงการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียมและอาคารสูงทําให้ มีการจ่ายกระแสไฟมากขึ ้นใน
ประเทศ และมีบางส่วนเป็ นกลุ่มลูกค้ าซื ้อไปเพื่อการทดแทนของเดิมที่เสียและใช้ งานไม่ได้ ส่วนยอดขายของเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสาร
โทรคมนาคม จะขึ ้นอยู่กบั โครงสร้ างพื ้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าของภาครัฐและการขยายตัวของธุรกิจการสื่อสารภายในประเทศ โดยเหตุผล
หลักของการก้ าวกระโดดของรายได้ ของบริ ษัทในปี 2556 และ 2557 มาจากการรับงานโครงการติดตังระบบไฟฟ้
้
าในสปป.ลาว อย่างไรก็
ตาม ผู้บริ หารได้ ตระหนักถึงรายได้ ของบริ ษัทจะต้ องพึ่งพาในการขยายโครงข่ายระบบจําหน่ายไฟฟ้าของสปป.ลาวและการเติบโตของ
เครื อข่ายระบบการสื่อสารภายในประเทศ โครงการของภาครัฐเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ า และการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
สูง เป็ นหลัก โดยบริ ษัทคาดว่าจะมุ่งเน้ นงานโครงการเกี่ยวกับระบบจําหน่ายไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้ าน และการผลิตเสาโครงเหล็กชุบ
กัลวาไนซ์เป็ นหลักเพื่อลดการพึง่ พาดังกล่าว อีกทังจากการขยายตั
้
วเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community
: AEC) ซึ่งประเทศที่บริ ษัทให้ ความสนใจ และคาดว่าน่าจะเป็ นตลาดที่เติบโตได้ อีก ได้ แก่ สปป.ลาว พม่า (รายละเอียดได้ กล่าวอยู่ใน
หัวข้ อ 6 โครงการในอนาคต)
นอกจากนี ้ ความสามารถในการทํากําไรยังขึ ้นอยู่กบั ความผันผวนของราคาเหล็กในตลาดโลก ซึง่ เหล็กเป็ นวัตถุดิบที่สําคัญใน
การผลิตเสาโครงเหล็ก เนื่องจากเหล็กเป็ นสินค้ าอุปโภคพื ้นฐานที่เป็ นรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น การเปลี่ยนแปลงของราคา
เหล็กในตลาดโลกทําให้ บริ ษัทมีความสามารถในการทํากําไรได้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง นอกจากนันเหล็
้ กยังเป็ นสินค้ าที่ถกู ควบคุมโดยรัฐบาล
้ ปี 2555 – ปั จจุบนั เนื่องจากภาวะเหล็กล้ นตลาด ส่งผลให้ ต้นทุนสินค้ าของบริ ษัททยอย
อีกด้ วย จากราคาเหล็กของตลาดโลกลดลงตังแต่
ลดลง ปั จจัยดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อกําไรขันต้
้ นของบริ ษัท อย่างไรก็ตามการตังราคาขายสิ
้
นค้ าของบริ ษัทยังต้ องคํานึงถึงคู่แข่ง
และราคาที่แข่งขันได้ ในตลาดอีกด้ วย
16.1.2 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2555 – งวด 3 เดือนแรกปี 2557 และ 2558
รายได้
รายได้ จากการขายและรายได้ จากการบริ การของบริ ษัทในปี 2555 - 2557 และ สําหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2557 และ 2558 มี
จํานวนเท่ากับ 1,443.67 ล้ านบาท 2,164.38 ล้ านบาท 2,797.85 ล้ านบาท 403.65 ล้ านบาท และ 625.18 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่ง
สามารถสรุปโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทสําหรับปี 2555 – 2557 และสําหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2557 และ 2558 ดังตารางต่อไปนี ้
โครงสร้ างรายได้ ***

ดําเนิน
การ
โดย

%
การถือหุ้นของ
บริษัท

งบการเงินรวม
2555**
ล้ านบาท ร้ อยละ

2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ

รายได้ จากการขาย :
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2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ

3 เดือนแรก 2557
ล้ านบาท

ร้ อยละ

3 เดือนแรก 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
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โครงสร้ างรายได้ ***
1. ธุรกิจผลิตตู้สวิทช์บอร์ ด

ดําเนิน
การ
โดย

%
การถือหุ้นของ
บริษัท

SCI

-

งบการเงินรวม
2555**
ล้ านบาท ร้ อยละ

2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ

3 เดือนแรก 2557
ล้ านบาท

ร้ อยละ

3 เดือนแรก 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ

327.78

21.50

477.87

21.62

326.76

11.61

50.77

12.46

85.34

13.54

1,024.59

67.20

546.19

24.72

1,105.74

39.29

181.59

44.58

259.08

41.10

1,352.37

88.70

1,024.06

46.34

1,432.50

50.90

232.36

57.05

344.42

54.63

91.30

5.99

1,122.85

50.81

1,345.71

47.82

166.37

40.85

275.88

43.76

-

17.47

0.79

19.64

0.70

4.92

1.22

4.88

0.77

91.30

5.99

1,140.32

51.60

1,365.35

48.51

171.29

42.06

280.76

44.54

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

3.67

0.90

5.24

0.83

1,524.69

100.00

2,209.88

100.00

2,814.33

100.00

407.32

100.00

630.41

100.00

ปี 55
AG&SCIMT=63%

2. ธุรกิจผลิตโครงเหล็กและ
ชุบกัลวาไนซ์

AG&
SCIMT

WCP=46%
*พ.ยปี 56=99.99%
ปี 57=99.9%

รวมรายได้ จากการขาย
3. ธุรกิจบริการงานโครงการ
4. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า

SCI
TAD

100%

รวมรายได้ จากการบริการ
รวมรายได้ จากการขายและ
บริการ
รายได้ อื่น****
รวมรายได้

-

หมายเหตุ : * เมื่อ 14 พฤศจิกายน ปี 2556 บริ ษัทได้ มีการควบรวมกิจการระหว่าง AG&SCIMT และ WCP และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ภายใต้ ชื่อเดิม คือ AG&SCIMT โดย SCI
ถือหุ้น 99.99%
** งบการเงินรวมปี 2555 จัดทําโดยผู้บริ หาร
***โครงสร้ างรายได้ ประกอบด้ วย รายได้ ประเภทต่าง ๆ ดังนี ้ (1) ผลิตและจําหน่ายตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ (2) ผลิตและจําหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสา
้
้ าแรงดันสูงพร้ อมระบบจําหน่ายไฟฟ้า และ (4) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า
สื่อสารโทรคมนาคม (3)ธุรกิจบริ การรับเหมาติดตังระบบไฟฟ
**** รายได้ อื่น ได้ แก่ กําไรจากการขายทรัพย์สิน ดอกเบี ้ยรับ หนี ้สูญได้ รับคืน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ เป็ นต้ น โดยในปี 2555 รายได้ อื่น
ส่วนหนึง่ จํานวน 70.43 ล้ านบาท เป็ นรายการกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้กับสถาบันการเงินของบริ ษัทย่อย และ ในปี 2556 เป็ นกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 33 ล้ าน
บาท

โครงสร้ างรายได้ จากการขายและบริ การ
โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จาการขายและบริ การ 3 ปี (2555 - 2557) และไตรมาส 1 ปี 2558 แสดงได้ ตามแผนภาพ ดังนี ้
โครงสร้ างรายได้ 3 ปี

โครงสร้ างรายได้ ไตรมาส 1 ปี 2558

บริ ษัทมีโครงสร้ างรายได้ เฉลี่ย 3 ปี ย้ อนหลัง (2555 -2557) จากธุรกิจการขายโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ธุรกิจให้ บริ การงาน
โครงการ ธุรกิจขายตู้สวิทช์บอร์ ด และโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า ในสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 42 ร้ อยละ 40 ร้ อยละ 17 และร้ อยละ 1 ตามลําดับ และ
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ในไตรมาส 1 ปี 2558 สัดส่วนรายได้ จากธุรกิจการขายโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ธุรกิจให้ บริ การงานโครงการ ธุรกิจขายตู้สวิทช์บอร์ ด และ
โรงไฟฟ้ าพลังนํ ้า ในสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 41 ร้ อยละ 44 ร้ อยละ 14 และร้ อยละ 1 ตามลําดับ
การเติบโตรายได้ ของแต่ละธุรกิจของบริ ษัทในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง (2555 -2557) พบว่าในปี 2556 มีการเติบโตของธุรกิจตู้
สวิทช์บอร์ ดและธุรกิจบริ การงานโครงการ ส่วนธุรกิจของโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์มีการเติบโตขึ ้นมากในปี 2557 เนื่องจากการรับงานขาย
เสาสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ ้น ตามที่อธิบายข้ างต้ น

จากการเติบโตของรายได้ ของบริ ษัทข้ างต้ น มาจาก
1. รายได้ จากการขาย : รายได้ จากการขายตู้สวิทช์บอร์ ดจะขึ ้นอยู่กบั การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง
ส่วนรายได้ จากการขายเสาโครงสร้ างเหล็กโดยกลุ่มลูกค้ าที่เกี่ยวข้ องการรับจ้ างติดตังเสาเพื
้
่อการสื่อสาร ซึ่งลูกค้ ากลุ่มดังกล่าวเป็ นผู้รับ
งานจากบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การขยายตัวของธุรกิจและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เป็ นต้ น นอกจากนันรายได้
้
จากการขายเสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้า ขึ ้นอยู่กบั แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาลเป็ นหลักซึ่ง
บริ ษัทมีนโยบายในการผลิตงานคุณภาพเพื่อรักษาฐานลูกค้ าเดิม
2. รายได้ จากการให้ บริ การ : ซึง่ ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือการให้ บริ การงานโครงการ ซึง่ ลูกค้ าหลักคือรัฐบาลลาว โดยบริ ษัท
ได้ มีการลงทุนวางระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึง่ เป็ นระบบพื ้นฐานของระบบโครงข่าย โดยบริ ษัทมีแผนที่จะขยายงานไปยัง
เฟสต่าง ๆ เพิ่มขึ ้น และรายได้ สว่ นที่สองเป็ นรายได้ จากธุรกิจบริ การโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า ซึง่ ทังสองส่
้
วนมีลกู ค้ าคือ EDL เมื่อผลงานของ SCI
และบริ ษัทย่อยเป็ นที่ร้ ูจกั แล้ ว บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับงานอื่นเพิ่มขึ ้นอีก (ดังที่ได้ กล่าวอยู่ในหัวข้ อ 6 โครงการในอนาคต)
การวิเคราะห์การเพิ่มขึ ้น(ลดลง) ของรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการขาย
1. ธุรกิจผลิตตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ : รายได้ จากธุรกิจส่วนนี ้ในปี 2555 - 2557 มีรายได้ เท่ากับ
327.78 ล้ านบาท 477.87 ล้ านบาท และ 326.76 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีสดั ส่วนรายได้ เฉลี่ย 3 ปี ย้ อนหลัง สําหรับรายได้ จากการ
ขายตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการขายรวม หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17 ของรายได้
รวม โดยลูกค้ าหลักคือลูกค้ าในประเทศ ซึ่งเกือบร้ อยละ 100 เป็ นการขายตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์ รองรับในประเทศ
ส่วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 60-80 เป็ นลูกค้ ากลุ่มผู้รับเหมาเกี่ยวกับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไฟฟ้า ซึ่งนําไปใช้ ในโรงไฟฟ้ าและสถานีย่อยของ
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โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ คือ มีการขยายตัวตามโครงการของรัฐและภาคเอกชนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ ้นตามงบประมาณ
ภาครัฐและการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ ตลอดจนอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง สําหรับยอดขายสินค้ าประเภทตู้สวิทช์บอร์ ดสําหรับช่วง 3 เดือน
แรกปี 2557 และ 2558 เท่ากับ 50.77 ล้ านบาท และ 85.34 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนการขายตู้สวิทซ์บอร์ ดต่อรางเดิน
สายไฟและอุปกรณ์รองรับเฉลี่ยย้ อนหลัง 3 ปี ในสัดส่วน 36 : 64
2. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเสาไฟฟ้ าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงเหล็กและชุบกัลวาไนซ์ : รายได้ จากธุรกิจส่วนนี ้
ในปี 2555 – 2557 มีรายได้ เท่ากับ 1,024.59 ล้ านบาท 546.19 ล้ านบาท และ 1,105.74 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีสดั ส่วนรายได้ เฉลี่ย
3 ปี ย้ อนหลัง สําหรับรายได้ จากการผลิตโครงเหล็กและชุบกัลวาไนซ์คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของรายได้ จากการขายรวม หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 41
ของรายได้ รวม โดยรายได้ จากการผลิตโครงเหล็กทังจํ
้ านวนเป็ นการผลิตของบริ ษัทย่อย รายได้ ในปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555
เนื่องจากในปี 2556 เกิดจากการชะลอโครงการของโปรเจค TRUE ในการขึ ้นระบบ 3G โดยโครงการดังกล่าวได้ ดําเนินในปี 2557 จึงทํา
ให้ ปี 2557 รายได้ กลับสูงขึ ้นมากเนื่องจากการผลิตเสาสื่อสารโทรคมนาคมสําหรับการเพิ่มเครื อข่าย 3G และ 4G ของผู้ให้ บริ การสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยมีกลุ่มลูกค้ าหลักเป็ นลูกค้ าผู้รับเหมาในประเทศ และมีสดั ส่วนการขายโครงเหล็กในประเทศและต่างประเทศคิดเป็ น
ั ้ านวน
99 :1 ส่วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 40 เป็ นลูกค้ ากลุ่มบริ ษัทเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม ส่วนรายได้ จากการชุบกัลวาไนซ์ทงจํ
เป็ นของบริ ษัทย่อยด้ วยเช่นกัน โดยมีกลุ่มลูกค้ าหลักประมาณร้ อยละ 80 เป็ นบริ ษัทใหญ่ซึ่งได้ ตดั รายการระหว่างกันออกแล้ ว และมี
้ านวน โดยบริ ษัทยังคงรักษารายได้ ใน
บางส่วนเป็ นการรับชุบงานภายนอกประมาณร้ อยละ 20 ซึง่ ลูกค้ ากลุ่มนี ้เป็ นลูกค้ าในประเทศทังจํ
ส่วนนี ้ไว้ ในระดับหนึง่ แต่ทงนี
ั ้ ้ยังขึ ้นอยู่กบั การขยายตัวของธุรกิจการสื่อสาร และธุรกิจการผลิตไฟฟ้า ด้ วยเช่นกัน
สําหรับยอดขายช่วง 3 เดือนแรกปี 2557 และ 2558 เท่ากับ 181.59 ล้ านบาท และ 259.08 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 42.67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ยอดขายที่เพิ่มขึ ้นทังจํ
้ านวนเป็ นการขายในประเทศ เนื่องจากปลายปี 2557 จนถึง
ต้ นปี 2558 มีการขยายงานของบริ ษัทโทรคมนาคมจึงทําให้ เสาสื่อสารโทรคมนาคมมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ ้นจากการเพิ่มเครื อข่าย 3G
และ 4G ของผู้ให้ บริ การสื่อสารโทรคมนาคม โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนเสาสื่อสารโทรคมนาคมต่อเสาไฟฟ้าแรงสูงย้ อนหลัง 3 ปี ในสัดส่วน 54 :
46
รายได้ จากการให้ บริ การ
1. ธุรกิจบริ การรับเหมาติดตังระบบไฟฟ
้
้ าแรงดันสูงพร้ อมระบบจําหน่ายไฟ : รายได้ จากการบริ หารงานโครงการทังจํ
้ านวน
เป็ นการบริ หารงานโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าของรัฐบาลลาว บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจประเภทนี ้ในปี 2555 2557 เท่ากับ 91.30 ล้ านบาท 1,122.85 ล้ านบาท และ 1,345.71 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีสดั ส่วนรายได้ เฉลี่ย 3 ปี ย้ อนหลัง สําหรับ
รายได้ จากธุรกิจบริ การงานโครงการคิดเป็ นร้ อยละ 95.64 ของรายได้ จากการให้ บริ การรวม หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.09 ของรายได้ รวม
ทังนี
้ ้ รายได้ จากงานโครงการในปี 2555 มาจากงานโครงการสายส่งกระแสไฟฟ้าขนาด 115 kV ทางภาคใต้ ของลาว มูลค่ารวม 26 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 807.90 ล้ านบาท) ซึ่งเป็ นโครงการที่รับรู้ รายได้ ตงแต่
ั ้ ปี 2553 จนถึง 2556 ซึ่งรายได้ ปี 2555 เป็ นรายได้ งวด
้
สําหรับยอดขายช่วง 3
สุดท้ ายก่อนส่งมอบเสร็จสิ ้นสมบูรณ์ ส่วนรายได้ ปี 2556 – ไตรมาส 1 ปี 2558 มาจากงานโครงการ PDSR ทังหมด
เดือนแรกปี 2557 และ 2558 เท่ากับ 166.37 ล้ านบาท และ 275.88 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 65.82 เมื่อเทียบกับช่วง
้
าเร็ จของงานเท่ากับร้ อยละ 5.71
เดียวกันของปี 2557 เนื่องจากช่วงระยะเวลา 3 เดือนแรกของปี 2557 รับรู้รายได้ ตามสัดส่วนขันความสํ
เมื่อเทียบกับ 3 เดือนแรก 2558 บริ ษัทมีสดั ส่วนความสําเร็จของงานเท่ากับร้ อยละ 9.12
ธุรกิจงานโครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลาโครงการโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี เริ่ มจากการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ การ
นําเสนอโครงการกับรัฐบาลลาวใช้ เวลาประมาณ 1 ปี และอีก 3 ปี สําหรับเริ่ มดําเนินงานจนกระทัง่ ส่งมอบงานและสิ ้นสุดโครงการ โดย
วิธีการในการรั บรู้ รายได้ จะรั บรู้ ตามขัน้ ความสําเร็ จของงานตามผลการดําเนิ นงานซึ่งเป็ นไปตามสัญญาการก่ อสร้ างและสามารถ
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ประมาณการได้ อย่างน่าเชื่อถือและมีความเป็ นไปได้ ที่สญ
ั ญาก่อสร้ างจะมีกําไร วิธีการประเมินความสําเร็ จของงาน จะประกอบด้ วยงาน
4 ส่วนหลักในการพิจารณาประกอบไปด้ วย
1. ค่าบริ หารโครงการ (Management) มีสดั ส่วนร้ อยละ 18 ของโครงการ ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงานโครงการ เป็ นทีมที่
ปรึกษาให้ บริ ษัทเพื่อคอยควบคุมและติดตามความคืบหน้ าของงาน และรายงานผลความคืบหน้ าและความสําเร็ จของงานให้ บริ ษัททราบ
นอกจากนันยั
้ งรวมถึงการติดต่อประสานงานกับ EDL การจัดทําเอกสารเพื่อใช้ ในการส่งมอบงาน และการเรี ยกเก็บเงินอีกด้ วย
2. ค่าวิศวกรรม (Engineering) มีสดั ส่วนร้ อยละ 1 ของงานโครงการ ซึ่งเป็ นวิศวกรประจําโครงการซึ่งบริ ษัทได้ ว่าจ้ างทีม
วิศวกรจํานวนประมาณ 10 – 30 คน ซึง่ เป็ นไปตามเนื ้องานในแต่ละช่วง
3. ค่าอุปกรณ์ (Procurement) มีสดั ส่วนร้ อยละ 70 ของโครงการส่วนใหญ่เป็ นชุดอุปกรณ์ ที่ใช้ เพื่อการตัดจ่ายไฟฟ้า และ
ระบบ SCADA ที่กระจายตาม 4 มุมเมือง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับศูนย์ควบคุม เป็ นต้ น
4. ค่าก่อสร้ าง (Construction) มีสดั ส่วนร้ อยละ 11 ของงานโครงการ ส่วนใหญ่เป็ นค่าแรงในการก่อสร้ างและการติดตัง้
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
บริ ษัทรับรู้รายได้ ตลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้ างโดยรับรู้รายได้ ครัง้ แรกในเดือน มิถนุ ายน 2556 สําหรับอัตราส่วนของงาน
ที่ทําเสร็ จจะมีการรายงานผลสําเร็ จของงานมาจากบุคคลที่สามที่บริ ษัทว่าจ้ างให้ เป็ นที่ปรึ กษาโครงการในการตรวจรับมอบงานจาก
ผู้รับเหมา ซึง่ เป็ นอัตราความสําเร็ จของโครงการประเมินโดยวิศวกรโครงการ (S-curve) โดยบริ ษัทนํามาเปรี ยบเทียบกับขันความสํ
้
าเร็ จ
ของงานจากต้ นทุนที่เกิ ดขึน้ จริ งของโครงการเป็ นอัตราส่วนต่อประมาณการต้ นทุนของทัง้ โครงการด้ วยวิธี Cost-to-Cost ซึ่งขัน้
ความสําเร็ จของเนื ้องานที่เสร็ จจริ งเป็ นอัตราที่สามารถเทียบเคียงกันได้ กบั อัตราส่วนที่บริ ษัทใช้ ในการรับรู้ รายได้ ในแต่ละงวดบัญชี และ
สําหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2558 มีอตั ราความสําเร็ จของโครงการอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 90 ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็ นงานเกี่ยวกับการจัดหา
อุปกรณ์เพื่อการติดตัง้ (Procurement) งานบริ หารโครงการ (Management) และงานโครงสร้ าง (Construction) ตามลําดับ ซึ่ง ณ
ปั จจุบนั โครงการใกล้ แล้ วเสร็ จเหลือเพียงการติดตังในบางเมื
้
องและทดสอบระบบเท่านัน้ ซึง่ ตามสัญญาคาดว่าจะแล้ วเสร็ จประมาณไตร
มาส 4 ปี 2558
กราฟแสดงขันความสํ
้
าเร็ จของงานที่เสร็ จจริ ง (Actual Incremental) ในแต่ละไตรมาส และแสดงอัตราร้ อยละของขัน้
ความสําเร็จของงานสะสม (Actual Completed) ในทุก ๆ ไตรมาสจนถึงปั จจุบนั
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ตารางด้ านล่างแสดงอัตราร้ อยละตามขันความสํ
้
าเร็จของงาน (Percentage of Completion) ได้ ดงั นี ้
รายการ
ขัน้ ความสําเร็จตาม S-Curve
ขันความสํ
้
าเร็ จของงานสะสมยกมา
ขันความสํ
้
าเร็ จของงานที่เกิดขึ ้นในงวด
ขันความสํ
้
าเร็ จของงานสะสมยกไป
ขัน้ ความสําเร็จตาม Cost-to-Cost
ขันความสํ
้
าเร็ จของงานสะสมยกมา
ขันความสํ
้
าเร็ จของงานที่เกิดขึ ้นในงวด
ขันความสํ
้
าเร็ จของงานสะสมยกไป
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ที่มา : ขันความสํ
้
าเร็ จของงานคํานวณจากอัตราความสําเร็ จของโครงการ (S-curve) ที่เกิดขึ ้นจริ งรับรองโดยวิศวกรโครงการ ซึง่ เทียบเคียงกันได้ กบั
อัตราขันความสํ
้
าเร็จที่ได้ จากข้ อมูลทางบัญชีโดยคํานวณจากต้ นทุนจริ งเทียบกับประมาณการต้ นทุน (Cost-to-Cost)

จากตารางข้ างต้ นสามารถเทียบเคียงขันความสํ
้
าเร็จของงานที่เกิดขึ ้นจริ งในแต่ละงวด ซึง่ เป็ นไปตามข้ อเท็จจริ งทางธุรกิจ
ดังนี ้
- ขันความสํ
้
าเร็จของงานตาม S-Curve เป็ นไปตามเนื ้องานที่เสร็จจริ งรวมทังโครงการ
้
(ประเมินโดยวิศวกร)
- ขันความสํ
้
าเร็จของงานตาม Cost-to-Cost จะพิจารณาจาก 4 ส่วนรวมกัน (ข้ อมูลทางบัญชี) คือ
1. ส่วนที่เป็ นการติดตังอุ
้ ปกรณ์และแรงงานที่ใช้ ตามเนื ้องานที่เกิดขึ ้นจริ ง
2. ส่วนที่เป็ นงานบริ หารโครงการ (Management) ใช้ ตามขันความสํ
้
าเร็จ S-Curve
3. ส่วนที่เป็ น ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ใช้ วิธีถวั เฉลี่ยตลอดอายุโครงการ
4. ส่วนที่เป็ นเงินเดือนพนักงานใช้ ตามจํานวนที่เกิดขึ ้นจริ ง
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังนํ ้า : รายได้ ในส่วนนี ้ทังจํ
้ านวนเป็ นการให้ บริ การโดยบริ ษัทย่อย คือ ตาดสเลน ซึง่ เป็ นการให้ บริ การ
ตามสัญญาสัมปทานในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สปป.ลาว บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจประเภทนี ้ในปี 2556 - 2557 เท่ากับ 17.47 ล้ านบาท
และ 19.64 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีสดั ส่วนรายได้ เฉลี่ย 2 ปี ย้ อนหลัง สําหรับรายได้ จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ ้าคิดเป็ นร้ อยละ 2 ของ
รายได้ จากการให้ บริ การรวม หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.87 ของรายได้ หลัก ซึง่ รายได้ ส่วนนี ้มีสดั ส่วนที่น้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ กลุ่มอื่น
ๆ เนื่องจากบริ ษัทเพิ่งเริ่ มมีรายได้ ในปี 2556 แต่อย่างไรก็ตามผู้บริ หารคาดว่ารายได้ ในส่วนนี ้จะเพิ่มขึ ้นเนื่องจากคาดว่าจะมีการลงทุน
ในธุรกิจประเภทนี ้ในอนาคตต่อไป สําหรับยอดขายช่วง 3 เดือนแรกปี 2557 และ 2558 เท่ากับ 4.92 ล้ านบาท และ 4.88 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึง่ เป็ นจํานวนที่ใกล้ เคียงกัน
บริ ษัทรับรู้ รายได้ จากโรงไฟฟ้ าพลังนํ ้าตาดสเลน ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRIC 12 (2557)
ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ที่เข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
TFRIC 12 (2557) ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ผู้ให้ สมั ปทานควบคุมหรื อกํากับดูแลประเภทของบริ การ กลุม่ ผู้ที่ได้ รับบริ การ และราคาการให้ บริ การ
2. ผู้ให้ สมั ปทานควบคุมส่วนได้ เสียคงเหลือที่สําคัญในโครงสร้ างพื ้นฐานเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาของข้ อตกลงไม่ว่าโดยการเป็ นเจ้ าของ
การได้ รับประโยชน์ หรื อวิธีอื่นใด
โรงไฟฟ้าตาดสเลนเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อตกลงสัมปทานบริ การ เนื่องจาก : ผู้ให้ สมั ปทาน เป็ นระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดย
ถือว่าตาดสเลนเป็ นผู้สร้ างเขื่อน ดําเนินงานผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
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และเมื่อจบโครงการ 30 ปี ตาดสเลนจะต้ องโอนกรรมสิทธิ์ในเขื่อนให้ กบั EDL โดยที่ราคาค่าไฟฟ้า ทาง EDL จะเป็ นผู้กําหนด จึงมองได้
ว่าตาดสเลนเป็ นผู้ขายไฟฟ้าตรงให้ กบั ประชาชนลาว ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ทางตาดสเลนเป็ นเพียงผู้ให้ บริ การเท่านัน้
การปฏิบตั ิของบริ ษัท
บริ ษัทบันทึกต้ นทุนการก่อสร้ างเขื่อนเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน ภายใต้ บญ
ั ชี “ลูกหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทาน” แสดงไว้ ในสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน และทยอยรับรู้เป็ นรายได้ จากสัญญาเช่าการเงินตลอดระยะเวลาการผ่อนชําระด้ วยวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ แยกส่วนที่ครบกําหนดรับชําระภายในหนึง่ ปี ไว้ เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนด้ วย

นอกจากนี ้ บริ ษัทยังสามารถแบ่งสัดส่วนรายได้ จากการขายเป็ นภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสัดส่วนเฉลี่ยในรอบ 3 ปี
ที่ผ่านมาอยู่ประมาณร้ อยละ 58.35 ต่อร้ อยละ 41.65 ของรายได้ หลัก ซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่ขายในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็ นการให้ บริ การงาน
โครงการ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 97.34 ของมูลค่าการขายต่างประเทศทัง้ สิน้ ส่วนที่เหลือ ร้ อยละ 2.66 เป็ นการขายสินค้ า โดยลูกค้ า
ต่างประเทศของงานโครงการ ได้ แก่ รัฐบาลลาว รายละเอียดการแบ่งรายได้ จากการขายภายในประเทศและต่างประเทศในช่วงปี 2555 2557 และช่วง 3 เดือนแรกปี 2557 และ 2558 สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการ
ขายและบริการ

2555*
ล้ านบาท ร้ อยละ

2556
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ

งวด 3 เดือนแรก 2557

งวด 3 เดือนแรก 2558

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ :
- ขายสินค้ า
- งานบริ การ
รวมต่างประเทศ

1,330.25

92.14

1,008.25

46.58

1,399.59

50.02

229.22

56.79

334.94

53.57

22.12
91.30
113.42

1.53
6.32
7.86

15.81
1,140.32
1,156.13

0.73
52.69
53.42

32.91
1,365.35
1,398.26

1.18
48.80
49.98

3.14
171.29
174.43

0.78
42.44
43.21

9.48
280.76
290.24

1.52
44.91
46.43

รวมทัง้ สิน้

1,443.67

100.00

2,164.38

100.00

2,797.85

100.00

403.65

100.00

625.18

100.00

หมายเหตุ : *งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมปี 2555 จัดทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน

รายได้ อื่น
รายได้ อื่น ได้ แก่ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี ้ยรับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์ สิน และรายได้ จากการขายเศษวัสดุ
เป็ นต้ น โดยรายได้ อื่นในปี 2555 - 2557 และช่วง 3 เดือนแรกปี 2557 และ 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 81.02 ล้ านบาท 45.50 ล้ านบาท
16.48 ล้ านบาท 3.67 ล้ านบาท และ 5.24 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยรายได้ อื่นมีสดั ส่วนรายได้ เฉลี่ย 3 ปี ย้ อนหลังคิดเป็ นร้ อยละ 2.19 ของ
รายได้ รวม โดยสัดส่วนของรายได้ อื่นไม่มีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับรายได้ รวมของบริ ษัท สําหรับรายได้ อื่น ปี 2555 มีมลู ค่าสูงเนื่องจากส่วน
หนึ่งจํานวน 70.43 ล้ านบาทเป็ นกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้กับสถาบันการเงินของบริ ษัทย่อย และในปี 2556 เป็ นกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 33 ล้ านบาท
ต้ นทุนขายและกําไรขันต้
้ น
สําหรับภาพรวมของต้ นทุนขายและกําไรขันต้
้ นสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจที่เกิดจากการขายสินค้ าและบริ การโดยแบ่งเป็ น
ต้ นทุนขาย และต้ นทุนการให้ บริ การ สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกําไรขันต้
้ นและต้ นทุนขายได้ ดงั นี ้
รายการ
1. ผลิตและจําหน่ายตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ
2. ผลิตและจําหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสาร และโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์

2555
2556
20.87% 11.12%
13.35% 5.86%
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30.60%
17.55%
6.63%
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3. งานการบริ การ

16.07% 20.76%
20.65%
19.24%
21.34%
รวม
15.23% 14.94%
20.60%
14.76%
19.37%
ข้ อมูล : จากงบกําไรขาดทุนรวมในปี 2556 และ ปี 2557 ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว และในงวด 3 เดือนแรกปี 2557 และ
2558 ได้ ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ส่วนงบกําไรขาดทุนรวมปี 2555 จัดทําโดยผู้บริ หารเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ ผลการ
ดําเนินงาน

1. ต้ นทุนขายสินค้ าประเภทตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ :
ต้ นทุนขายสินค้ าประเภทตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ ในปี 2555 – 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 259.38 ล้ านบาท
424.75 ล้ านบาท และ 226.28 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อ คิดเป็ นอัตรากํ าไรขัน้ ต้ นร้ อยละ 20.87 ร้ อยละ 11.12 และร้ อยละ 30.75
ตามลําดับ ซึง่ อัตรากําไรขันต้
้ นของปี 2557 เพิ่มสูงขึ ้น ส่วนใหญ่มาจากเป็ นการขายรางเดินสายไฟ ซึง่ มีอตั รากําไรขันต้
้ นค่อนข้ างสูง และ
บริ ษัทมีการควบคุมต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้ นทุนส่วนใหญ่ประกอบด้ วย วัตถุดิบ ค่าแรง และโสหุ้ยการผลิต มีสดั ส่วนประมาณ
70 : 10 : 20 ตามลําดับ ซึง่ บริ ษัทมีวตั ถุดิบหลักคือเหล็ก มีต้นทุนการใช้ ไปประมาณร้ อยละ 30 ของต้ นทุนวัตถุดิบ ส่วนต้ นทุนค่าแรงเป็ น
ค่าแรงงานทางตรงเกี่ยวกับการผลิต นอกจากนันยั
้ งมีค่าโสหุ้ยการผลิตซึ่งส่วนใหญ่ได้ แก่ ค่าจ้ างชุบเหล็ก (ซึ่งได้ ตดั รายการระหว่างกัน
้ นค่อนข้ างตํ่าอยู่ที่ร้อยละ 11.12
แล้ ว) ค่าแรงทางอ้ อม และค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้ น ส่วนในปี 2556 มีอตั รากําไรขันต้
สาเหตุที่ในปี 2557 มีอตั รากําไรขันต้
้ นเพิ่มสูงขึ ้นทังประเภทตู
้
้ สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ นันมี
้ สาเหตุหลัก
ดังนี ้
1. บริ ษัทรับงานตู้สวิทช์บอร์ ดที่หลากหลายขึ ้นซึง่ งานแต่ละงานจะขึ ้นอยู่กบั ประเภทและชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ ประกอบ
ภายในตู้ด้วย ซึง่ อัตรากําไรขันต้
้ นของแต่ละงานก็จะแตกต่างกันไป
2. การคํานวณประมาณการต้ นทุนที่ถกู ต้ องแม่นยําขึ ้นก่อนการเสนอขายสินค้ าไปยังลูกค้ า ตลอดจนการบริ หารข้ อมูลต้ นทุนที่
มีประสิทธิภาพทําให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและทันเวลาเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในการกําหนดราคาขาย
3. บริ ษัทติดตามข้ อมูลของราคาเหล็กอย่างใกล้ ชิดเพื่อวางแผนในการสต็อกสินค้ าหากคาดการณ์วา่ ราคาเหล็กมีแนวโน้ มที่จะ
สูงขึ ้น บริ ษัทจะเจรจากับ Supplier เพื่อขอต่อรองราคาโดยการสัง่ ซื ้อในปริ มาณมากและการสต็อกสินค้ า โดยบริ ษัทมีการติดตามข้ อมูล
ราคาเหล็กอย่างใกล้ ชิด เนื่องจากราคาเหล็กเป็ นไปตามราคานํ ้ามันของตลาดโลก
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นทําให้ บริ ษัทสามารถรักษาอัตรากําไรขันต้
้ นไว้ ได้ ในอัตราที่เหมาะสม
สําหรับต้ นทุนขายของสินค้ าประเภทตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ สําหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 มีมลู ค่า
เท่ากับ 59.23 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 30.60 ทังนี
้ ้ เมื่อเทียบกับอัตรากําไรขันต้
้ นสําหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี
2557 ซึง่ มีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 28.68 ซึง่ สูงขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ประมาณร้ อยละ 1.92 ซึง่ ต่างกันเล็กน้ อย โดย
บริ ษัทสามารถรักษาอัตรากําไรขันต้
้ นไว้ ได้ ที่ประมาณร้ อยละ 30
2. ต้ นทุนขายสินค้ าประเภทเสาไฟฟ้ าแรงสูง เสาสือ่ สารโทรคมนาคม และโครงสร้ างเหล็กชุบกัลวาไนซ์ :
ต้ นทุนขายสินค้ าประเภทเสา โครงสร้ างเหล็กและชุบกัลวาไนซ์ ในปี 2555 – 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 887.80 ล้ านบาท 514.17
ล้ านบาท และ 911.67 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 13.35 ร้ อยละ 5.86 และร้ อยละ 17.55 ตามลําดับ ซึ่ง
อัตรากําไรขันต้
้ นของปี 2557 เพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทมีการบริ หารต้ นทุนประเภทเหล็กโดยการใช้ เหล็ก Cut Size ที่เหมาะสม และส่วน
้ นค่อนข้ างสูง และในปี 2556 อัตรา
ใหญ่ประมาณร้ อยละ 50 ของรายได้ ในกลุม่ ธุรกิจนี ้เป็ นงานเสาสื่อสารโทรคมนาคม ซึง่ อัตรากําไรขันต้
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กําไรขันต้
้ นจากการขายสินค้ าประเภทเสาและโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ค่อนข้ างตํ่าที่ประมาณร้ อยละ 5.86 เนื่องจากในปี 2556 ส่วนใหญ่
ประมาณร้ อยละ 60 เป็ นการขายเสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งอัตรากําไรขันต้
้ นค่อนข้ างตํ่า สําหรับปี 2555 มีอตั รากําไรขันต้
้ นประมาณร้ อยละ
13.35 เนื่องจากงานส่วนใหญ่จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คือ เสาไฟฟ้ าแรงสูง เสาโครงถัก เสาประเภท Stub Tower และเสาสื่อสาร
โทรคมนาคม ในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน จึงทําให้ อตั รากําไรขันต้
้ นจะเฉลี่ย ในแต่ละผลิตภัณฑ์
สําหรับต้ นทุนขายของสินค้ าประเภทเสา โครงสร้ างเหล็กและชุบกัลวาไนซ์ สําหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ
224.04 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 13.52 ทังนี
้ ้ เมื่อเทียบกับอัตรากําไรขันต้
้ นสําหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 ซึง่ มี
อัตรากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 6.63 ซึง่ สูงขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ประมาณร้ อยละ 6.89 เนื่องจากประมาณร้ อยละ 40 ในปี
2558 เป็ นการขายประเภทเสาสื่อสารโทรคมนาคม ซึง่ มีอตั รากําไรค่อนข้ างสูง
ต้ นทุนการให้ บริ การ
ต้ นทุนงานการบริ การในปี 2555 – 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 76.63 ล้ านบาท 903.54 ล้ านบาท และ 1,083.45 ล้ านบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 16.05 ร้ อยละ 20.76 และร้ อยละ 20.60 ตามลําดับ สําหรับงานบริ การที่เกิดขึ ้นในปี 2555
เป็ นงานโครงการสายส่งกระแสไฟฟ้าขนาด 115 kV ทางภาคใต้ ของลาว ซึง่ มีความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร ส่วนต้ นทุนการให้ บริ การ
ที่เกิดขึ ้นในปี 2556 และ 2557 ส่วนใหญ่เป็ นโครงการต่อเนื่องสําหรับการรับเหมาติดตังระบบไฟฟ้
้
าแรงดันสูงพร้ อมระบบจําหน่ายไฟฟ้า
ของโครงการสี่มมุ เมืองที่สปป.ลาว ซึง่ ต้ นทุนงานโครงการจะมีมลู ค่าที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการ
ลักษณะธุรกิจของงานบริ การงานโครงการรับเหมาติดตังระบบไฟฟ้
้
าแรงดันสูงพร้ อมระบบจําหน่ายไฟฟ้ามีต้นทุนส่วนใหญ่เกิด
จากการจ้ างเหมาช่วง (ซึง่ ได้ รวมค่าอุปกรณ์และค่าแรง) และค่าที่ปรึกษาโครงการเป็ นหลัก ซึง่ ต้ นทุนส่วนนี ้จะเป็ นไปตามสัญญาซึง่ บริ ษัท
สามารถควบคุมได้ เนื่องจากได้ ระบุราคาคงที่ไว้ แล้ ว และได้ ทําสัญญากับ Sub Contractor เป็ นผู้จดั หาและรับความเสี่ยงหากมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาของค่าก่อสร้ างหรื อเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยก่อนเริ่ มโครงการบริ ษัทได้ ศกึ ษาข้ อมูลและวางแผนการบริ หารงานไว้
เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ รายการค่าใช้ จ่ายและการเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าจะถูกควบคุมอย่างใกล้ ชิดโดยผู้บริ หารภายใต้ การให้ คําปรึกษา
โดยที่ปรึกษาโครงการ สําหรับมูลค่าต้ นทุนโครงการกิจการได้ ประมาณขึ ้นตามจํานวนเงินที่บริ ษัทมีสิทธิเรี ยกร้ องจากผู้ว่าจ้ าง และหากมี
ต้ นทุนส่วนเกินจากที่บริ ษัทประมาณการไว้ และไม่ได้ เกิดจากความล่าช้ าของบริ ษัท ทางผู้รับเหมาโครงการจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ แต่ที่
ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ ดงั กล่าวเกิดขึ ้น นอกจากนันยั
้ งมีต้นทุนส่วนที่เป็ นค่าที่ปรึ กษาโครงการ การประกันภัย ค่าธรรมเนียมธนาคาร
และเงินเดือนพนักงาน ซึง่ รวมเป็ นส่วนหนึง่ ของต้ นทุนโครงการด้ วย
ลักษณะธุรกิจของงานบริ การโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า มีต้นทุนส่วนใหญ่เป็ น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมเขื่อน เงินเดือนพนักงาน ค่าที่
ปรึ กษา และค่าประกันภัยเขื่อน เป็ นต้ น โดยบริ ษัทรั บรู้ ต้ นทุนจากภาระผูกพันตามสัญญาในการบํารุ งรั กษาหรื อปรั บปรุ งซ่อมแซม
โครงสร้ างพื ้นฐาน ซึง่ รับรู้ด้วยจํานวนประมาณการที่ดีที่สดุ ของรายจ่ายที่ต้องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพันในปั จจุบนั ณ วันสิ ้นงวดบัญชี
สําหรับต้ นทุนงานการบริ การสําหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 220.85 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรขันต้
้ นร้ อยละ
้ นร้ อยละ 19.25 ซึง่ ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นใน
21.34 และสําหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 138.32 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรขันต้
ไตรมาส 1 ปี 2558 สูงขึ ้น 82.53 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 59.66 ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ผลสําเร็จของงานในแต่ละไตรมาส
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขาย ปี 2555 - 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 9.31 ล้ านบาท 4.93 ล้ านบาท และ 6.14 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 0.61 ร้ อยละ 0.22 และร้ อยละ 0.22 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ค่าใช้ จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็ น เงินเดือน โบนัส และ
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ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางของพนักงานขาย เป็ นต้ น ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราร้ อยละแล้ ว ค่าใช้ จ่ายในการขายไม่ได้ เป็ นสาระสําคัญต่อการ
วิเคราะห์คา่ ใช้ จ่ายของบริ ษัท
สําหรับค่าใช้ จ่ายในการขายช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 2.64 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.42 ของรายได้
รวม ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการขายดังกล่าวมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจํานวน 0.62 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายจํานวน 2.02 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ปี 2555 - 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 186.41 ล้ านบาท 124.30 ล้ านบาท และ 141.52 ล้ านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.60 ร้ อยละ 5.62 และร้ อยละ 5.03 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2555
ค่อนข้ างสูงเนื่องจาก ส่วนหนึง่ จํานวน 27.62 ล้ านบาทเป็ นขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สินประเภทเครื่ องชุบน็อตด้ วยแขนกลพร้ อมเตา
ชุบและอุปกรณ์ของบริ ษัทย่อยซึง่ ไม่สามารถใช้ งานได้ จํานวน 13.73 ล้ านบาทเป็ นบัญชีหนี ้สูญซึง่ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และจํานวน
11.84 ล้ านบาท เป็ นค่าใช้ จ่ายในการทดสอบคุณภาพสินค้ าก่อนที่สินค้ าจะขายได้ โดยที่ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2555 ส่วนใหญ่จะ
เป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและปรับปรุ งบัญชีให้ เหมาะสม แต่โดยปกติแล้ วค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทจะอยู่ในช่วงร้ อยละ 5
เนื่องจากผู้บริ หารมีนโยบายการควบคุมค่าใช้ จ่าย สําหรับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ได้ แก่ เงินเดือน และโบนัส เป็ นต้ น ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2557 ยอดที่สงู เนื่องจาก รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
บริ ษัทย่อยได้ มีการบันทึกสํารองภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีถกู หัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้ รับคืนอันเนื่องมาจากการควบรวมกิจการ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึง่ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่สําคัญ เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าตําแหน่งและสวัสดิการ
ต่างๆ เป็ นต้ น โดยในปี 2555 - 2557 ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมีจํานวนเท่ากับ 45.00 ล้ านบาท 36.66 ล้ านบาท และ 40.00 ล้ านบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 24.14 ร้ อยละ 29.49 และร้ อยละ 28.27 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ตามลําดับ ค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึน้ เนื่องมาจากการปรับขึน้ เงินเดือนของพนักงานประจําปี และส่วนที่ลดลงเนื่องจากการจัดสรรพนักงานเพื่อ
ทํางานโครงการจึงจัดประเภทค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเข้ าต้ นทุนโครงการให้ เหมาะสมตามหน้ าที่งาน
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่สําคัญรองลงมาได้ แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึง่ ในปี 2557 มีจํานวน 16.18 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.43 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2557 และในปี เดียวกันบริ ษัทย่อยได้ มีการบันทึกสํารองภาษี ส่วนที่คาดว่าจะ
ไม่ได้ รับคืนอันเนื่องมาจากการควบรวมกิจการจํานวนประมาณ 17.13 ล้ านบาท บริ ษัทได้ บนั ทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับเงินให้
กู้ยืมระยะสันแก่
้ กิจการอื่นประมาณ 7.00 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12.10 และร้ อยละ 4.95 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี
2557 ตามลําดับ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารสําหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2557 และ 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 33.36 ล้ านบาท และ 28.29 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 8.19 และร้ อยละ 4.49 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ตามลําดับ
กําไรสุทธิ
2556
2557
งวด 3 เดือนแรก
งวด 3 เดือนแรก
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
2557 (ปรั บปรุ งใหม่ )
2558
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท ร้ อยละ
กําไรขันต้
้ น
219.86 15.32 323.33
14.94
576.45
20.60
59.57
14.76
121.07
19.37
กําไรจากการดําเนินงาน
105.16
7.28 239.60
11.07
445.28
15.92
27.84
6.90
95.37
15.25
กําไรสุทธิ
65.29
4.28 169.88
7.69
326.73
11.61
16.81
4.13
73.29
11.62
หมายเหตุ : *งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมปี 2555 จัดทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน
ความสามารถในการ
ทํากําไร

2555*
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บริ ษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2555 – 2557 เท่ากับ 65.29 ล้ านบาท 169.88 ล้ านบาท และ 326.73 ล้ านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ นอัตราส่วนกําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 4.28 ร้ อยละ 7.69 และร้ อยละ 11.61 ตามลําดับ ในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ
160.17 จากปี 2556 บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ ้นเนื่องจากงานรับเหมาติดตังระบบไฟฟ
้
้ าแรงดันสูงพร้ อมระบบจําหน่ายไฟฟ้า แต่
บริ ษัทยังคงรักษาระดับกําไรสุทธิไว้ ได้ ที่ประมาณร้ อยละ 5-11 นอกจากนัน้ ยังมีมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษี เงินได้
สําหรับกําไรสุทธิทางภาษีจากเดิมร้ อยละ 23 ในปี 2555 ลดลงเหลือร้ อยละ 20 ในปี 2556 ซึง่ ช่วยแบ่งเบาค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ของบริ ษัท
ด้ วย ส่วนในปี 2557 บริ ษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มร้ อยละ 92.34 เนื่องมาจากรายได้ จากการขายเพิ่มสูงขึ ้นร้ อยละ 39.89 ในขณะที่ต้นทุนขาย
เพิ่มสูงขึ ้นเพียงร้ อยละ 21.39 โดยที่รายได้ จากการให้ บริ การและต้ นทุนการให้ บริ การเพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่เท่ากันคือประมาณร้ อยละ 20
และจากการที่ มูล ค่ า ต้ น ทุน ขายเพิ่ ม สูง ขึ น้ ในสัด ส่ ว นที่ น้ อ ยกว่า มูล ค่า ขายที่ เ พิ่ ม สูง ขึน้ เนื่ อ งมาจากบริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารต้ น ทุน ที่ มี
ประสิทธิ ภาพมากขึน้ ดังที่ได้ กล่าวไว้ ตงั ้ แต่ต้นจึงทําให้ บริ ษัทสามารถควบคุมต้ นทุนขายให้ เหมาะสมได้ ในขณะที่ราคาขายได้ มีการ
กําหนดให้ เหมาะสมกับสภาวะการตลาดในขณะนัน้ จึงทําให้ บริ ษัทมีอตั รากําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ ้นจากร้ อยละ 7.69 ในปี 2556 และร้ อยละ
11.61 ในปี 2557 ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ดอกเบีย้ จ่ายเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้ อย ส่วนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มสูงขึน้
้
2556 และ 2557
เนื่องจากบริ ษัทมีกําไรที่เพิ่มขึ ้นส่วนอัตราภาษีเท่าเดิมคือร้ อยละ 20 ทังในปี
สําหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 73.29 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนกําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 11.62 มี
อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 เนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ ้นจากการ
รับรู้รายได้ จากงานโครงการอย่างต่อเนื่อง งานขายตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับเพิ่มมากขึ ้น ตลอดจนบริ ษัทได้ รับงาน
เสาไฟฟ้ าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม มากขึ ้นซึง่ ส่งผลต่อกําไรสุทธิของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินสําหรับปี 2555 - 2557 จํานวน 18.98 ล้ านบาท 24.26 ล้ านบาท และ 27.65 ล้ านบาท
ตามลําดับ และ ช่วง 3 เดือนแรกปี 2557 และ 2558 จํานวน 5.89 ล้ านบาท และ 6.54 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นดอกเบี ้ยจ่าย
สําหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
นอกจากนันในปี
้
2555 และ 2556 ดอกเบี ้ยจ่ายดังกล่าวมีส่วนหนึ่งที่เป็ น
้
นการเงินมีอตั รา
ดอกเบี ้ยจ่ายให้ กับเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันด้ วย ณ ปั จจุบนั เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
ดอกเบี ้ยอยู่ที่อตั ราร้ อยละ MLR-1 ต่อปี และเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี ้ยอยู่ที่อตั ราร้ อยละ MLR ต่อปี
16.1.3 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินในปี 2555 - 2557 และณ 31 มีนาคม 2558
สินทรั พย์
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 1,208.72 ล้ านบาท 1,942.46 ล้ านบาท
1,932.56 ล้ านบาท และ 1,916.77 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของบริ 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 สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้ วยสินทรัพย์ที่สําคัญ มีดงั ต่อไปนี ้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 29.99 ล้ านบาท 174.69
ล้ านบาท 269.08 ล้ านบาท และ 322.69 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.48 ร้ อยละ 8.99 ร้ อยละ 13.92 และร้ อยละ 16.84 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ เงินสดของกิจการมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี เนื่องจากกิจการประกอบธุรกิจที่
มีรายได้ เพิ่มขึ ้นทุกปี อย่างต่อเนื่อง จึงทําให้ มีเงินสดคงค้ างเพิ่มขึ ้น ซึง่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน
เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินที่บริ ษัทได้ รับจากลูกหนี ้จากการขายสินค้ าและให้ บริ การและ
บริ ษัทยังคงมีภาระที่จะต้ องจ่ายชําระหนี ้เจ้ าหนี ้การค้ าหลังวันสิ ้นงวดด้ วย ซึ่งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ น เงินสดในมือและ
เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง ซึง่ ไม่มีข้อจํากัดในการใช้ และพร้ อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบกําหนด
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2. เงินลงทุนชัว่ คราว ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 8.97 ล้ านบาท 9.35 ล้ านบาท และ 6.14 ล้ าน
บาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.74 ร้ อยละ 0.48 และ ร้ อยละ 0.32 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึง่ เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งสปป.ลาว โดยบริ ษัทเริ่ มทยอยขาย และ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปหมดแล้ ว
3. ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 488.24 ล้ านบาท 428.97 ล้ านบาท
741.45 ล้ านบาท และ 520.18 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.39 ร้ อยละ 22.08 ร้ อยละ 38.37 และร้ อยละ 27.14 ของสินทรัพย์
รวม ตามลําดับ ซึง่ ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นของบริ ษัทประกอบด้ วย :

(หน่ วย : บาท)

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื

ลูกหนีก้ ารค้ า :
ลูกหนี ้การค้ า-บริ ษัทอื่น
ลูกหนี ้การค้ า-บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
(หัก) ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ า – สุทธิ
ลูกหนีอ้ ่ นื
รวมทัง้ สิน้

2555*
(ปรับปรุ งใหม่ )

งบการเงินรวม
2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ )

ณ 31 มีนาคม
2558

395,104,954
67,535,086
(3,508,778)
459,131,262
29,103,892
488,235,154

297,171,212
4,265,352
(6,846,034)
294,590,530
134,382,082
428,972,612

471,879,501
(8,518,328)
463,361,173
56,814,820
520,175,993

698,987,445
3,607,275
(8,623,328)
693,971,392
47,475,238
741,446,630

หมายเหตุ : งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 1 มกราคม 2556 ซึง่ แสดงเปรี ยบเทียบ ได้ รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีซงึ่ เป็ น
ตัวเลขเดียวกันกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2555

โดยลูกหนี ้การค้ าดังกล่าวเป็ นลูกหนี ้การค้ าที่เกิดจากการขายสินค้ า โดยลูกหนี ้การค้ าแสดงรายละเอียดแยกตามอายุหนี ้คง
ค้ าง ดังนี ้
(หน่ วย : บาท)

ลูกหนีก้ ารค้ า

ยอดที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ
ค้ างชําระน้ อยกว่า 3 เดือน
ค้ างชําระ 3 – 6 เดือน
ค้ างชําระ 6-12 เดือน
ค้ างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม
(หัก) ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

2555*
(ปรับปรุ งใหม่ )

83,849,223
267,674,575
83,515,838
11,452,160
16,148,244
462,640,040
(3,508,778)
ส่วนที่ 2 หน้ า 177

งบการเงินรวม
2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ )

ณ 31 มีนาคม
2558

142,780,153

191,749,473

115,103,190

125,452,291

436,668,800

256,570,500

16,222,182

30,188,661

59,233,718

3,278,441

36,422,624

2,691,113

13,703,497
301,436,564
(6,846,034)

7,565,162
702,594,720
(8,623,328)

38,280,980
471,879,501
(8,518,328)
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ลูกหนีก้ ารค้ า

2555*
(ปรับปรุ งใหม่ )

งบการเงินรวม
2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ )

สุทธิ

459,131,262

294,590,530

693,971,392

ณ 31 มีนาคม
2558

463,361,173

หมายเหตุ : งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 1 มกราคม 2556 ซึง่ แสดงเปรี ยบเทียบ ได้ รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีซงึ่ เป็ น
ตัวเลขเดียวกันกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2555

ลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามยอดขายที่เพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะ ณ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ า
จํานวน 693.97 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 135.57 จากสิ ้นปี 2556 โดยลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้ที่อยู่ในช่วงค้ างชําระน้ อยกว่า 3 เดือน
คิดเป็ นร้ อยละ 62.92 ของลูกหนี ้การค้ ารวม ซึ่งมีลกู หนี ้หลักเป็ นการไฟฟ้ าลาว (EDL) คิดเป็ นร้ อยละ 24.40 ของลูกหนี ้การค้ ารวม เกิด
จากงานโครงการที่ลาว และยอดที่ค้างส่วนใหญ่เกิดจากการออกใบแจ้ งหนี ้ช่วงปลายปี จึงทําให้ มียอดคงค้ าง ณ วันสิ ้นงวด และอีกส่วน
หนึ่งเป็ นลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทย่อยที่เกิดจากการค้ างชําระของบริ ษัทแห่งหนึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 18.13 ของลูกหนี ้การค้ ารวม ณ วันสิ ้นปี
้
บสินค้ าและการตังเบิ
้ กจ่าย
2557 ซึง่ เกิดจากการขายสินค้ าประเภทสายไฟฟ้าแรงสูง ณ วันสิ ้นงวด โดยลูกหนี ้ EDL เนื่องจากขันตอนการรั
ที่ต้องเป็ นไปตามขันตอนของทางราชการลาวและการจั
้
ดเตรี ยมเอกสารเพื่อเบิกเงินจากธนาคาร จึงทําให้ อายุของลูกหนี ้ตกอยู่ในช่วง
ดังกล่าวเป็ นจํานวนมาก สําหรับลูกหนี ้ที่เกิดจากการขายสินค้ าประเภทสายไฟแรงสูงรายดังกล่าว ซึง่ โดยปกติบริ ษัทจะให้ เครดิตเทอมกับ
ลูกค้ ารายดังกล่าวประมาณ 90 วัน แต่เนื่องจากลูกค้ ารายดังกล่าวรับงานการก่อสร้ างสายส่งไฟฟ้ าแรงสูงให้ กบั EGAT ซึง่ เป็ นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่มีขนตอนการเบิ
ั้
กจ่ายซึง่ ต้ องใช้ เวลา จึงส่งผลกระทบมายังบริ ษัทในการรับชําระหนี ้ล่าช้ าด้ วยเช่นกัน
สําหรับลูกหนี ้การค้ าที่เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 38.28 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
8.26 ของลูกหนี ้การค้ ารวม เนื่องจากส่วนหนึ่งจํานวน 8.52 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 22.25 ของลูกหนี ้ที่เกินกําหนดมากกว่า 12 เดือน เป็ น
ลูกหนี ้ค้ างนานและมีความแน่นอนที่บริ ษัทจะไม่ได้ รับชําระจึงบันทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทังจํ
้ านวน แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ มีการ
ติดตามหนี ้ให้ ผ่อนชําระ ซึง่ บริ ษัทได้ รับจากลูกหนี ้รายหนึ่งอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เดือนละ 30,000 บาท และอีกส่วนหนึ่งจํานวน 29.76
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 77.75 ของลูกหนี ้ที่เกินกําหนดมากกว่า 12 เดือนเป็ นลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทย่อย (AG&SCIMT)รายหนึ่งซึง่ ออกใบ
แจ้ งหนี ้ปลายปี 2557 สาเหตุที่ค้างนานเนื่องจากเป็ นเงินงวดสุดท้ าย ซึง่ ทางลูกค้ าจะต้ องเรี ยกเงินประกันผลงานคืนจาก EGAT ก่อนถึง
จะสามารถนํามาจ่ายชําระให้ บริ ษัทได้ โดยบริ ษัทมีความมัน่ ใจที่จะได้ รับชําระเนื่องจากเป็ นลูกค้ าที่ทําการซื ้อขายกันมานานแล้ ว และมี
การชําระอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ไม่เคยมีการผิดนัดชําระแต่อย่างใด
นโยบายในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทจะพิจารณาจากลูกหนี ้การค้ าที่มีอายุหนี ้เกินกําหนด
ชําระมากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป นอกจากนันยั
้ งพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี ้ของลูกค้ าแต่ละรายประกอบการตังสํ
้ ารองด้ วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลี่ยในปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 88 วัน 64 วัน 65 วัน และ 86 วัน
ตามลําดับ ซึ่งเป็ นระยะเวลาการเก็บหนี ้รวมของลูกหนี ้ที่เกิดจากการขายสินค้ า และลูกหนี ้ที่เกิดจากงานบริ การ โดยอธิบายแยกเป็ นแต่
ละกลุม่ ได้ ดงั นี ้
- ลูกหนี ้การค้ าที่เกิดจากการขายสินค้ า อันได้ แก่ การจําหน่ายตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์ รองรับ และการ
จําหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ซึ่งบริ ษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลี่ยในปี 2555 –
2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 83 วัน 121 วัน 100 วัน และ 124 วัน ซึ่งเครดิตเทอมปกติของบริ ษัทที่ให้ กับลูกค้ าทั่วไป
ประมาณ 60-90 วัน นับจากวันที่ออกเอกสารใบกํากับภาษี/ใบส่งสินค้ า โดยในปี 2557 ระยะเวลาการเก็บหนี ้สําหรับการขายสินค้ าของ
บริ ษัทยังอยู่ในช่วงเครดิตเทอมคือประมาณ 90-100 วัน ขึ ้นอยู่กบั รอบการวางบิล และ ณ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีระยะเวลาการเก็บ
หนี ้เฉลี่ยเกินกว่าช่วงเครดิตเทอมเนื่องมาจากลูกค้ ารายหลักของบริ ษัทย่อย (AG&SCIMT) ซึ่งได้ รับเครดิตเทอมประมาณ 120 วัน
้
บ
เนื่องจากลูกค้ ารายดังกล่าวรับงานจากรัฐวิสาหกิจซึง่ ระบบการเบิกจ่ายค่อนข้ างล่าช้ าเนื่องจากต้ องเป็ นไปตามขันตอนของการตรวจรั
งานและส่งมอบงานของทางราชการ
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- ลูกหนี ้การค้ าจากงานการบริ การมีระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลี่ยในปี 2555 – 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ
ั้
160 วัน 14 วัน 29 วัน และ 38 วัน ตามลําดับ ซึ่งลูกหนี ้งานโครงการปกติจะไม่ได้ รับเครดิตเทอม แต่เนื่องจากจําเป็ นจะต้ องมีขนตอน
ของการตัง้ เบิกของรั ฐบาลลาว และการทําเอกสารส่งไปยังธนาคารเพื่อขอเบิกเงินจึงจําเป็ นต้ องใช้ เวลาโดยเฉลี่ยขัน้ ตอนดังกล่าว
ประมาณ 30 วัน ส่วนเครดิตเทอมของงานบริ การที่เกิดขึ ้นในปี 2555 ประมาณ 147 วันซึง่ ค่อนข้ างสูงเนื่องจากมูลค่าดังกล่าวเป็ นการ
เรี ยกเก็บเงินค่างานงวดสุดท้ ายซึง่ เป็ นการเรี ยกเก็บเงินประกันผลงานงวดสุดท้ ายจึงมีกําหนดเวลาค่อนข้ างนาน
ลูกหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 29.10 ล้ านบาท 134.38 ล้ านบาท 47.48 ล้ านบาท
และ 56.81 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.41 ร้ อยละ 6.92 ร้ อยละ 2.46 และร้ อยละ 35.80 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึง่ ลูกหนี ้
อื่นในปี 2556 ค่อนข้ างสูงเนื่องจากส่วนหนึง่ จํานวน 105.65 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 78.62 ของลูกหนี ้อื่น เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
้ ่โครงการ 4 มุมเมืองที่สปป.ลาว โดยบัญชีลกู หนี ้อื่นส่วนใหญ่จะประกอบด้ วย
ประเภทเครื่ องมือและอุปกรณ์ SCADA ที่ใช้ ในการติดตังที
ลูกหนี ้เงินประกันผลงาน และค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าเป็ นต้ น
4. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการอื่น ณ สิ ้นปี 2556 และ ณ 31 มีนาคม 2558 สําหรับในปี 2556 มีมลู ค่า 8.00 ล้ านบาท โดย
ในปี 2557 บริ ษัทได้ รับชําระหนี ้บางส่วนจํานวน 1.00 ล้ านบาท ส่วนที่เหลือ 7.00 ล้ านบาท คาดว่าจะไม่ได้ รับชําระซึง่ บริ ษัทได้ บนั ทึกค่า
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทังจํ
้ านวนแล้ ว และได้ ดําเนินคดีฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายกับลูกหนี ้รายดังกล่าว และ ณ ปั จจุบนั ศาลมีคําพิพากษาให้
้ ่าเดือนละ 50,000 บาท โดยต้ องชําระให้ ครบภายใน 3 ปี ซึง่ ณ พฤษภาคม 2558 บริ ษัท
มีการประนีประนอม โดยให้ คกู่ รณีผ่อนชําระขันตํ
ได้ รับชําระมาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 2 งวด
5. มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ ณ สิ ้นปี 2556 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 629.18 ล้ านบาท 114.49
ล้ านบาท และ 171.93 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 32.39 ร้ อยละ 5.92 และร้ อยละ 8.97 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึง่ มูลค่า
้
าแรงดันสูง
งานที่เสร็ จแต่ยังไม่เรี ยกเก็บเกิดขึ ้นเนื่องจากบริ ษัททําสัญญาให้ บริ การงานโครงการเกี่ยวกับการรับเหมาติดตังระบบไฟฟ้
พร้ อมระบบจ่ายไฟที่สปป.ลาว ซึ่งรายการดังกล่าวเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่างานที่รับรู้ เป็ นรายได้ แล้ วจนถึงปั จจุบนั กับค่างวดที่ถึง
กําหนดชําระแล้ ว สุทธิ เป็ นมูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ ซึ่งงานดังกล่าวเกิดขึ ้นในปี 2556 ดังนัน้ ณ วันสิ ้นงวด 2555 จึงยังไม่มี
มูลค่างานที่เสร็จเพื่อรอเรี ยกเก็บ
(หน่ วย : บาท)

2555*
(ปรับปรุ งใหม่ )
-

งบการเงินรวม
2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ )
2,924,004,190 2,924,004,190

ณ 31 มีนาคม
2558
2,924,004,190

มูลค่าของงานที่รับรู้เป็ นรายได้ แล้ วจนถึงปั จจุบนั
(หัก) ค่างวดที่ถึงกําหนดชําระแล้ ว

-

1,114,977,200 2,460,689,124
(485,797,710) (2,346,197,068)

2,736,569,115
(2,564,639,028)

มูลค่ างานที่เสร็จแต่ ยังไม่ เรียกเก็บ

-

รายการ
จํานวนเงินตามที่ได้ ทําสัญญาการให้ บริ การ

629,179,490

114,492,056

171,930,087

หมายเหตุ : งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 1 มกราคม 2556 ซึง่ แสดงเปรี ยบเทียบ ได้ รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีซงึ่ เป็ นตัวเลข
เดียวกันกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2555

6. สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวนเท่ากับ 236.51 ล้ านบาท 136.20 ล้ าน
บาท 210.06 ล้ านบาท และ 304.04 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 19.57 ร้ อยละ 7.01 ร้ อยละ 10.87 และร้ อยละ 15.86
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของสินค้ าคงเหลือดังนี ้
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(หน่ วย : บาท)

รายละเอียดสินค้ าคงเหลือ

วัตถุดิบ
สินค้ าระหว่างผลิต
สินค้ าสําเร็จรูป
สุทธิ

2555*
(ปรับปรุ งใหม่ )

งบการเงินรวม
2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ )

ณ 31 มีนาคม
2558

119,900,632
101,230,844
15,374,870
236,506,346

76,604,707
44,108,569
15,483,306
136,196,582

152,018,658
93,555,255
58,468,708
304,042,621

100,077,483
69,259,212
40,725,067
210,061,762

หมายเหตุ : งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 1 มกราคม 2556 ซึง่ แสดงเปรี ยบเทียบ ได้ รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีซงึ่ เป็ นตัวเลข
เดียวกันกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2555

สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทจะประกอบด้ วย วัตถุดิบ สินค้ าระหว่างผลิต และสินค้ าสําเร็ จรู ป วัตถุดิบ ส่วนใหญ่ ได้ แก่ เหล็ก
สังกะสี น็อต(ขนาดใหญ่) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ ในการประกอบตู้สวิทซ์บอร์ ด และสินค้ ากึ่งสําเร็ จรู ปประเภทตู้ไฟ เป็ นต้ น ซึง่ มูลค่าคงเหลือ
ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าค่อนข้ างสูงซึ่งเกิดจากสต็อกสินค้ าเหล็กที่มีปริ มาณสูง เนื่องจากเป็ นการสํารองเหล็กเพื่อรองรับงานเสา
สื่อสาร (Telecom Tower) ที่บริ ษัทได้ งานในช่วงปลายปี 2557 และต่อเนื่องไปยังปี 2558 ส่วนสินค้ าระหว่างผลิต ส่วนใหญ่เป็ นงานผลิต
เสาโครงสร้ างเหล็กซึง่ จะมีสว่ นประกอบตังแต่
้ ฐานจนกระทัง่ ประกอบขึ ้นไปเป็ นต้ นเสาตามแบบที่ผ้ รู ับเหมาแจ้ ง และเนื่องจากวัตถุดิบหลัก
คือเหล็ก ที่สงั่ ซื ้อภายในประเทศบริ ษัทจึงไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องสต็อกวัตถุดิบไว้ ในปริ มาณที่มากเกินความจําเป็ น เนื่องจากการซื ้อ
ภายในประเทศไม่ต้องใช้ เวลาในการขนส่งที่นานเหมือนการซื ้อจากต่างประเทศ ส่วนสินค้ าสําเร็ จรูปคงเหลือ เป็ นสินค้ าที่ผลิตเพื่อรอการ
้ ษัทจะไม่มี
ส่งมอบให้ ลกู ค้ า โดยบริ ษัทจะไม่สต็อกสินค้ าไว้ นานเนื่องจากลักษณะการผลิตเป็ นแบบ Made to Order เพราะฉะนันบริ
ปั ญหาเรื่ องความล้ าสมัยของสินค้ าด้ วย
หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 23 วัน 34 วัน 27 วัน และ 42 วัน
ตามลําดับ ซึ่งตามนโยบายในการบริ หารสินค้ าคงคลังและตามขันตอนการผลิ
้
ตและการจําหน่ายโดยประมาณ 30 วัน โดยปกติสินค้ า
ประเภทตู้สวิทช์บอร์ ดจะใช้ เวลาการผลิตประมาณ 15 -20 วัน หลังจากนันถ้
้ าเป็ นงานที่เฉพาะเจาะจง ลูกค้ าจะต้ องทดสอบสินค้ าที่บริ ษัท
ก่อนรับมอบงาน นอกจากนี ้งานโครงเหล็กเสาไฟฟ้า และเสาสื่อสารโทรคมนาคมจะใช้ เวลาในการผลิตต่อ 1 ต้ นโดยเฉลี่ยประมาณ 30
วัน ขึ ้นอยู่กบั ความยากง่ายของแบบของลูกค้ าแต่ละราย แต่โดยส่วนใหญ่จะมีมาตรฐานแบบเสาอยู่แล้ ว หรื ออาจจะไม่แตกต่างจากแบบ
มาตรฐานมากนัก ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาระยะเวลาการขายรวมของสินค้ าทังหมด
้
จึงทําให้ สินค้ ามีระยะเวลาการขายเฉลี่ยประมาณ 30 วัน
บริ ษัทมีนโยบายในการบันทึกค่าเผื่อสินค้ าเคลื่อนไหวช้ า สินค้ าเสียหาย และสินค้ ามูลค่าลดลง โดยสินค้ าเคลื่อนไหวช้ า
พิจารณาจากรายงานวิเคราะห์อายุสินค้ า สินค้ าเสียหายพิจารณาจากสภาพของสินค้ า และสินค้ ามูลค่าลดลงโดยการเปรี ยบเทียบราคา
ทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะขายได้ เพื่อพิจารณาบันทึกสํารองมูลค่าของสินค้ า แต่เนื่องจากส่วนใหญ่สินค้ าของบริ ษัทประเภทวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่จะเป็ นเหล็กซึ่งยากต่อการเสื่อมสภาพ และในการสัง่ ซื ้อทุกครัง้ บริ ษัทจะพิจารณาถึงปริ มาณที่คาดว่าจะใช้ จริ งและการสต็อก
สินค้ าที่เหมาะสมกับคําสัง่ ซื ้อ ดังนันบริ
้ ษัทจะไม่พบปั ญหาเรื่ องสินค้ าเสื่อมสภาพ ส่วนงานตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์
รองรับส่วนใหญ่จะเป็ นตามคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ าซึง่ จะไม่มีปัญหาเรื่ องสินค้ าเสื่อมสภาพ
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวนเท่ากับ 4.86 ล้ านบาท 0.61 ล้ านบาท
1.30 ล้ านบาท และ 3.54 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.40 ร้ อยละ 0.03 ร้ อยละ 0.07 และร้ อยละ 0.18 ของสินทรัพย์
รวม ตามลําดับ
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สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 430.26 ล้ านบาท 544.02 ล้ าน
บาท 578.36 ล้ านบาท และ 571.85 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.60 ร้ อยละ 28.01 ร้ อยละ 29.93 และร้ อยละ 29.83
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษัทประกอบด้ วยสินทรัพย์ที่สําคัญ ดังต่อไปนี ้
1. เงินฝากที่ติดภาระคํ ้าประกัน ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 51.84 ล้ านบาท 130.56 ล้ าน
บาท 136.16 ล้ านบาท และ 134.38 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.29 ร้ อยละ 6.72 ร้ อยละ 7.05 และร้ อยละ 7.01 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ เงินฝากดังกล่าวเป็ นเงินฝากประจําประเภทออมทรัพย์ที่บริ ษัทนําไปเป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกันจากการที่ธนาคาร
ออกหนังสือคํ ้าประกัน
2. เงินลงทุนระยะยาวในบริ ษัทอื่น ณ สิ ้นปี 2555 – 2557 ซึ่งประกอบด้ วย ในปี 2555 เท่ากับ 1.60 ล้ านบาท ในปี 25562557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 0.35 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.13 และร้ อยละ 0.02 (ด้ วยอัตราเดียวกันทัง้
สามรอบบัญชี) ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
3. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บคุ คลอื่น ณ สิ ้นปี 2556 – 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 11.52 ล้ านบาท ด้ วยจํานวนเดียวกันทังสองปี
้
ซึง่
คิดเป็ นร้ อยละ 0.59 และร้ อยละ 0.60 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ทังจํ
้ านวนเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวที่มีการคิดดอกเบี ้ยระหว่างกันใน
อัตรา 1.25% ต่อปี โดยมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนภายใน 30 ปี โดยในเดือนเมษายน 2558 บริ ษัทได้ รับชําระเงินกู้ยืมดังกล่าวครบ
ทังจํ
้ านวนแล้ ว จึงได้ จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน
4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าสุทธิเท่ากับ 115.30 ล้ านบาท 113.36
ล้ านบาท 167.61 ล้ านบาท และ 183.04 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 9.54 ร้ อยละ 5.84 ร้ อยละ 8.67 และร้ อยละ 9.55 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ ้นจํานวน 54.25 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 47.86 เนื่องจาก
ส่วนหนึ่งบริ ษัทซื ้อที่ดินเพิ่มเพื่อสร้ างสํานักงานที่กรุงเทพฯ แทนของเดิมที่บริ ษัทเช่าอยู่ และอีกส่วนหนึ่งเป็ นการซื ้อเครื่ องจักรของบริ ษัท
ย่อยเพื่อขยายงานและรองรับคําสัง่ ซื ้อ อันได้ แก่เครื่ องจักรที่ใช้ ระบบการควบคุมด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical
Control “CNC”)
ณ 31 มีนาคม 2558 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีมลู ค่าสุทธิเท่ากับ 183.04 ล้ านบาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้ าง และเครื่ องจักร คิดเป็ นร้ อยละ 72.01 และทรัพย์สินระหว่างก่อสร้ างคิดเป็ นร้ อยละ 12.86 ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รวม
ตามลําดับ โดยทรัพย์สินระหว่างก่อสร้ างส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักรมูลค่าประมาณ 21.18 ล้ านบาท ทังจํ
้ านวนเป็ นเครื่ องจักรระหว่างติดตัง้
ของบริ ษัทย่อย (AG&SCIMT) เพื่อแทนของเดิมและเตรี ยมรองรับคําสัง่ ซื ้อที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น เนื่องจากเครื่ องจักรดังกล่าวเป็ นเครื่ องจักร
ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดความผิดพลาดและการสูญเสียได้ มากขึ ้น ซึง่ เครื่ องจักรระหว่างติดตังคาดว่
้
าจะแล้ วเสร็ จประมาณ
ไตรมาส 2 ปี 2558
้ าหนดราคาซากของสินทรัพย์อย่างชัดเจน ซึ่ง
โดยบริ ษัทมีนโยบายในการกําหนดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ถาวร พร้ อมทังกํ
เป็ นการกําหนดตามอายุการให้ ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์แต่ละตัว
5. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ ณ สิ ้นปี 2555 – 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.95 ล้ านบาท 1.93 ล้ าน
บาท 3.06 ล้ านบาท และ 3.90 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.08 ร้ อยละ 0.10 ร้ อยละ 0.16 และร้ อยละ 0.20 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ ซึง่ ทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ บริ ษัทมีนโยบายการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตาม
อายุการใช้ งานโดยประมาณ 5 ปี และอีกส่วนหนึ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการดูแลและบูรณะสิ่งแวดล้ อมและการดูแลทรัพยากรนํ ้า ซึง่ ตัด
จ่ายเป็ นเวลา 30 ปี ตามอายุสญ
ั ญาสัมปทาน
6. ลูกหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทาน ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวนเท่ากับ 239.35 ล้ านบาท
256.42 ล้ านบาท 245.80 ล้ านบาท และ 240.55 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 19.80 ร้ อยละ 13.20 ร้ อยละ 12.72 และ
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ร้ อยละ 12.55 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่บริ ษัทรับรู้ สิ่งตอบแทนที่รับหรื อค้ างรับสําหรับการบริ การ
จัดหาอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินหรื อลูกหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทาน ในกรณีที่บริ ษัทมีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไข
ตามสัญญาที่จะได้ รับเงินสดหรื อสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากผู้ให้ สมั ปทานหรื อตามคําสัง่ ของผู้ให้ สมั ปทานสําหรับการให้ บริ การ โดยรับรู้
มูลค่าเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งลูกหนีภ้ ายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานที่ลดลงเนื่องจากการใช้ วิธีวดั มูลค่าตามราคาทุนตัดจําหน่าย ซึ่ง
คํานวณดอกเบี ้ยโดยใช้ วิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
7. สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสทุ ธิ ณ สิ ้นปี 2555 – 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 4.44 ล้ านบาท
5.43 ล้ านบาท 7.48 ล้ านบาท และ 7.27 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.37 ร้ อยละ 0.28 ร้ อยละ 0.39 และร้ อยละ 0.38
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึง่ คํานวณขึ ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์หรื อ
หนี ้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินนัน้ ซึง่ จะรับรู้เป็ นรายได้ ภาษี หรื อตัดบัญชีเป็ นค่าใช้ จ่ายภาษี เมื่อรายได้ รับรู้เป็ นรายได้
หรื อค่าใช้ จ่ายที่บนั ทึกไว้ เกิดขึ ้นจริ งและถือหักเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ แล้ วในการคํานวณภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฏากร ทังนี
้ ้บริ ษัทรับรู้ผลต่าง
ชัว่ คราวที่ต้องหักภาษี เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี หรื อบวกภาษี เป็ นหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่นอนว่า บริ ษัทจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนําสินทรัพย์หรื อหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
นันมาใช้
้
ประโยชน์ได้ และบริ ษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่าบริ ษัทจะไม่มีกําไรทางภาษี เพียงพอต่อการนํา
สินทรัพย์หรื อหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
8. ภาษี รอเรี ยกคืน ณ สิ ้นปี 2555 – 2556 มีมลู ค่าเท่ากับ 14.27 ล้ านบาท และ 21.39 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 1.18 และร้ อยละ 1.10 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการของบริ ษัทย่อยจากภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่
จ่ายและภาษี ซื ้อซึง่ กิจการได้ ใช้ สิทธิขอคืน แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นการขอคืนภายหลังการควบรวมกิจการ ซึง่ กิจการเกรงว่าจะ
ไม่ได้ รับชําระจึงบันทึกสํารองทังจํ
้ านวนในปี 2557 แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ มีการติดตามเรื่ องดังกล่าวจากกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง
9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ ้นปี 2555 – 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 2.51 ล้ านบาท 3.06 ล้ านบาท
6.39 ล้ านบาท และ 2.37 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.21 ร้ อยละ 0.16 ร้ อยละ 0.33 และร้ อยละ 0.12 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ
สภาพคล่ อง
1. สภาพคล่องกระแสเงินสด
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบกระแสเงินสด

2555*

2556
(ปรับปรุ งใหม่ )

240,064,300

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการลงทุน

52,318,926
6,485,309

(139,942,661)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(67,269,174)

39,690,660

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)-สุทธิ*

(33,464,939)
29,994,273

139,812,299
174,692,048

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นงวด

งวด 3 เดือน
แรก 2557

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรั บปรุ งใหม่ )

89,059,208
(57,645,414)

4,993,038
739,337

งวด 3 เดือน
แรก 2558

168,761,710
(12,237,375)

61,614,756 (28,438,011) (101,565,374)
93,028,550 (22,705,636)
269,075,039 150,505,015

54,958,961
322,690,321

หมายเหตุ : งบกระแสเงินสดรวมปี 2555 จัดทําโดยผู้บริ หารของบริ ษัท
*เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)-สุทธิไม่ได้ นําผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมารวมแสดงไว้ ในตารางนี ้
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สภาพคล่องโดยรวม : กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรับปี 2555 - 2557 มีจํานวนเท่ากับ 52.32 ล้ านบาท
240.06 ล้ านบาท และ 89.06 ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับปี 2555 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานค่อนข้ างตํ่า เนื่องจาก
้ ษัทยัง
บริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงานที่ไม่สงู นักและมียอดลูกหนี ้การค้ าคงค้ างและสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนมาก นอกจากนันบริ
มีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมเป็ นจํานวนมากจึงทําให้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวดมียอดไม่สงู นัก สําหรับปี
2556 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ ้นเนื่องจากมีเงินรับล่วงหน้ าจากผู้ว่าจ้ างมีมลู ค่าที่สงู นอกจากนันในปี
้
ั ชีเงินฝาก
2556 มีการใช้ กระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนค่อนข้ างสูงเนื่องจากเป็ นเงินฝากที่ติดภาระคํ ้าประกันจากการที่บริ ษัทต้ องมีบญ
กับธนาคารเพื่อขอให้ ธนาคารออกหนังสือคํ ้าประกัน และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการให้ ก้ ยู ืมเงินกับบุคคลอื่นที่สปป.ลาว และมีการจ่าย
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วย ซึง่ โดยภาพรวมแล้ ว ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวดที่สงู
เนื่องจากยอดดังกล่าวเป็ นยอดสะสมมาจากปี 2556 และเกิดจากการดําเนินงานในปี 2557 ที่สงู ซึ่งทําให้ มีเงินสดหมุนเวียนในกิจการที่
สูงด้ วยเช่นกัน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในปี 2555 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 27.32 ล้ านบาท
ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจํานวน 114.11 ล้ านบาท และสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจํานวน 110.02 ล้ านบาท ในปี 2556 บริ ษัทมี
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานที่สงู เนื่องจากบริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน
ดําเนินงานจํานวน 262.51 ล้ านบาท เงินรับล่วงหน้ าจากผู้วา่ จ้ างเพิ่มขึ ้นจํานวน 451.13 ล้ านบาทซึง่ เป็ นการรับล่วงหน้ าของงานโครงการ
ที่ลาว สินค้ าคงเหลือลดลงจํานวน 100.31 ล้ านบาทเนื่องจากปี 2557 มีสินค้ าคงเหลือสูงจากการซื ้อวัตถุดิบและมีสินค้ าคงเหลือที่สงู เพื่อ
รองรับคําสัง่ ซื ้อ และเจ้ าหนีก้ ารค้ าเพิ่มขึน้ 86.47 ล้ านบาท ส่วนที่ทําให้ เงินสดลดลงเนื่องมาจากมูลค่างานที่เสร็ จแต่ยังไม่เรี ยกเก็บ
เพิ่มขึ ้น 629.18 ล้ านบาท จากงานโครงการที่สปป.ลาวเพื่อรอส่งมอบงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน : สําหรับปี 2555 - 2557 จํานวน 6.49 ล้ านบาท จํานวน (139.94) ล้ านบาท และจํานวน
(57.65) ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2556 มีเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนที่สงู ส่วนใหญ่จํานวน 78.72 ล้ านบาทเป็ นการนําเงินฝาก
ธนาคารเพื่อคํ ้าประกันจากการที่ขอให้ ธนาคารออกหนังสือคํ ้าประกัน จํานวน 25.28 ล้ านบาท เกิดจากในปี 2556 เป็ นการรวมธุรกิจ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน และจํานวน 19.52 ล้ านบาท จากเงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ถาวรระหว่างปี ส่วนในปี 2557 ส่วนหนึ่งของเงินสด
ที่จ่ายเพื่อกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 61.25 ล้ านบาทเป็ นการจ่ายไปเพื่อซื ้อที่ดินในการสร้ างอาคารสํานักงานแห่งใหม่ และอีกส่วนหนึ่งเป็ น
การซื ้อเครื่ องจักรเพื่อรองรับคําสัง่ ซื ้อในปี 2557 และ 2558 และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้ วย
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปี 2555 - 2557 มีจํานวน (67.27) ล้ านบาท 39.69 ล้ านบาท และ 61.61
ล้ านบาท ตามลําดับ ในปี 2555 กิ จกรรมจัดหาเงินเป็ นยอดติดลบ เนื่องจากบริ ษัทได้ จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันจํานวน 91.49 ล้ านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ ้นจํานวน 85.29 ล้ านบาท และมีเงินสดรับจากลูกหนีภ้ ายใต้ สญ
ั ญา
้
นและระยะยาวจํ
้
านวน 303.34 ล้ าน
สัมปทานจํานวน 133.27 ล้ านบาท ส่วนในปี 2556 บริ ษัทได้ ก้ ยู ืมเงินจากสถาบันการเงินทังระยะสั
บาท และมีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 88.60 ล้ านบาท เพื่อนํามาชําระหนี ้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 101.78
ล้ านบาท เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 171.79 ล้ านบาท และจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน
103.51 ล้ านบาท และในปี 2557 บริ ษัทได้ ก้ ูยืมเงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อนําเงินมาใช้ จ่ายหมุนเวียนสําหรับงาน
โครงการที่ลาวและชําระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนโดยเงินกู้ยืมเพิ่มขึ ้นจํานวน 677.23 ล้ านบาท และชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน
้
น
31.19 ล้ านบาท ชําระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจํานวน 60.31 ล้ านบาท ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
การเงินจํานวน 503.87 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 46.90 ล้ านบาท
สําหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จํานวน 88.83 ล้ านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงานเป็ นบวกจํานวน 168.76 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจํานวน 221.38 ล้ านบาท จาก
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ยอดขายที่เพิ่มขึ ้นในช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 และมีลกู หนี ้ส่วนหนึ่งของธุรกิจติดตังเสาสื
้
่อสารโทรคมนาคมที่มีการชะลอการรับมอบงาน
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสเป็ คของผู้รับเหมา มีมลู ค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บลดลงจํานวน 57.44 ล้ านบาทเนื่องจากช่วง
ปลายไตรมาส 1 ปี 2558 งานส่วนใหญ่เป็ นเพียงการเก็บรายละเอียดเพื่อส่งมอบงาน ซึง่ งานส่วนใหญ่ได้ ดําเนินการในปี 2557 เป็ นส่วน
ใหญ่แล้ ว และมีสินค้ าคงเหลือลดลง 93.98 ล้ านบาทส่วนใหญ่เกิ ดจากบริ ษัทย่อยที่มีสินค้ าคงเหลือประเภทเสาสื่อสารที่คงค้ างช่วง
ปลายปี 2557 และเพื่อรอส่งมอบต้ นปี 2558 เจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจํานวน 61.70 ล้ านบาทซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี ้งานโครงการที่ลาวซึ่ง
ครบกําหนดชําระช่วงต้ นปี 2558 เงินรับล่วงหน้ าจากผู้ว่าจ้ างและรายได้ รับล่วงหน้ าลดลง 38.63 ล้ านบาท เนื่องจากในปี 2557 มีการรับ
เงินล่วงหน้ าจากผู้วา่ จ้ างของโครงการลาวที่คอ่ นข้ างสูง นอกจากนันยั
้ งมีการจ่ายภาษี เงินได้ จํานวน 12.22 ล้ านบาท บริ ษัทมีกระแสเงิน
สดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 12.24 ล้ านบาท เนื่องจากมีการซื ้อเครื่ องจักร ได้ แก่ เครื่ อง CNC ซึง่ เป็ นเครื่ องที่ควบคุมด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตให้ มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียและเตรี ยมรองรับคําสัง่ ซื ้อ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปใน
้
นการเงินลดลงจํานวน 80.39 ล้ านบาท จากการ
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 101.57 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
ชําระหนี ้เงินกู้ยืมดังกล่าว ซึ่งบริ ษัทได้ เงินมาจากการทํามาหาได้ แล้ วนําไปชําระหนี ้เงินกู้ยืมดังกล่าว นอกจากนันบริ
้ ษัทได้ มีการจ่ายปั น
ผลจํานวน 24.80 ล้ านบาท
2. อัตราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงินสด
ในปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.78 เท่า 0.91 เท่า 1.13 เท่า และ 0.87
เท่า ตามลําดับ อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นในปี 2557 เนื่องจากสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดและลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น และหนี ้สินหมุนเวียนลดลงจากเงินรับล่วงหน้ าจากผู้วา่ จ้ างลดลง ส่วน ณ 31 มีนาคม 2558 อัตราส่วนสภาพ
คล่องลดลงจากปี 2557 เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง และหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึน้ เนื่องจากเงินปั นผลค้ างจ่ายจํานวน 416.87
ล้ านบาทเมื่อสิ ้นไตรมาส 1 ปี 2558 จึงทําให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทลดลง ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ
0.49 เท่า 0.30 เท่า 0.80 เท่า และ 0.51 เท่า ตามลําดับ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันกับอัตราส่วนสภาพ
คล่องถึงแม้ วา่ สินค้ าคงเหลือจะเพิ่มขึ ้นแต่ก็เป็ นไปในสัดส่วนที่น้อยกว่าหนี ้สินหมุนเวียน(เงินปั นผลค้ างจ่าย)ที่เพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ หากพิจารณาสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) สําหรับปี 2555 - 2557 และช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 จะ
มีระยะเวลาเท่ากับ (33) วัน (141) วัน (98) วัน และ (44) วัน ตามลําดับ ซึง่ เป็ นวงจรเงินสดของทังการขายสิ
้
นค้ าและงานการบริ การ แต่
เมื่อพิจารณาแยกเป็ นวงจรเงินสดทัว่ ไปจะมีระยะเวลาเท่ากับ (52) วัน (53) วัน (15) วัน และ 49 วัน ตามลําดับ ซึ่งในช่วงปี 2557 และ
ช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมีวงจรเงินสดที่ดีขึ ้น กล่าวคือ เมื่อขายสินค้ าและเก็บหนี ้จากลูกหนี ้ บริ ษัทก็จะมีช่วงเวลาที่จะชําระหนี ้
ให้ กบั เจ้ าหนี ้ทันกําหนดเวลา สําหรับงานโครงการซึ่งมีวงจรเงินสดอยู่ในช่วงประมาณ 45 วันตามขันตอนการเบิ
้
กจ่ายเงิน คือ (31) วัน
(19) วัน (22) วัน และ (32) วัน ตามลําดับ ซึง่ วงจรเงินสดของงานโครงการจะมีลกั ษณะของการเก็บเงินที่สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
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ภาพแสดงวงจรเงินสด-งานโครงการ
SCI ส่งมอบงาน
EDL รับมอบงาน
Supplier

SCI / ที่ปรึกษา

7 วัน

ออกเอกสาร
ใบวางบิล

EDL

ทําเอกสารเพื่อขอ
อนุมตั ิการเบิกเงิน

15 วัน

ออก BE
เพื่อเรี ยกเก็บ

7 วัน

ธนาคาร

SNC-LAVALIN

14 วัน

SCI

เงิน (X)

SCI

X-Y

Y

Supplier

จากวงจรเงินสดของงานโครงการดังกล่าวเมื่อบริ ษัทส่งมอบงานโดยบริ ษัทและที่ปรึกษาโครงการ และ EDL รับมอบงาน โดย
บริ ษัทจะออกใบแจ้ งหนี ้เพื่อวางบิล หลังจากนันส่
้ งรายงานดังกล่าวไปยัง EDL เพื่ออนุมตั ิ เมื่อได้ รับอนุมตั ิ EDL จะแจ้ งไปยังธนาคารให้
้
โดยธนาคารจะจ่ายเงินได้ เมื่อได้ รับเอกสารตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) ที่
จ่ายเงิน ซึง่ ต้ องผ่านการอนุมตั ิตามขันตอนของธนาคาร
บริ ษัทเป็ นผู้จดั ทําแล้ วส่งให้ ธนาคาร ซึง่ ในช่วงเวลานี ้ทางผู้รับจ้ าง (Supplier) จะเตรี ยมเอกสารเพื่อทําเรื่ องเบิกเงินจากบริ ษัทด้ วยเช่นกัน
แต่เอกสารดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ปรึกษาโครงการและจากบริ ษัทก่อนจึงจะมีสิทธิเบิกเงินได้ เมื่อธนาคารอนุมตั ิการจ่ายเงินจะ
โอนเงินเข้ าบัญชีพกั ของบริ ษัทก่อน เมื่อผู้รับจ้ างนําเอกสารที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วมาเบิกเงิน โดยเงินส่วนที่เหลือจึงเป็ นโอนเข้ าบัญชีบริ ษัท
จากขันตอนการตั
้
งเบิ
้ กจ่ายดังกล่าวซึง่ ต้ องมีช่วงเวลาของแต่ละหน่วยงานในการจัดทําและตรวจสอบเอกสารโดยประมาณ 30 – 45 วัน
แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ นิ
ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 หนี ้สินรวมมีจํานวนเท่ากับ 1,132.59 ล้ านบาท 1,628.93 ล้ านบาท
1,294.34 ล้ านบาท และ 1,645.95 ล้ านบาท ตามลําดับ หนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทอยู่ในรูปของหนี ้สินหมุนเวียน โดยหนี ้สินหมุนเวียน
ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 944.33 ล้ านบาท 1,538.83 ล้ านบาท 1,197.65 ล้ านบาท 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
หนี ้สินหมุนเวียนที่สําคัญประกอบด้ วย
1. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 170.32 ล้ านบาท
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น เนื่องจาก
92.57 ล้ านบาท 234.75 ล้ านบาท และ 158.68 ล้ านบาท ตามลําดับ ในปี 2557 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
กิจการนําเงินมาใช้ จ่ายหมุนเวียนในกิ จการเพื่อรองรั บยอดขายที่เพิ่มขึน้ ซึ่งต้ องมีการสั่งซือ้ วัตถุดิบที่เพิ่มขึน้ และมีการซือ้ ทรั พย์ สิน
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ประเภทสินทรัพย์ ถาวรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการซื ้อที่ดินเพื่อเตรี ยมสร้ างอาคารสํานักงาน และเครื่ องจักรใหม่เพื่อรองรับคําสัง่ ซื ้อและเพิ่ม
้ ปตัว๋
ประสิทธิภาพการผลิต เป็ นต้ น ซึ่งการกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินประกอบด้ วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันในรู
สัญญาใช้ เงิน (P/N) โดยบริ ษัทคาดว่าเมื่อได้ รับเงินที่ได้ จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ ไป (IPO) จะนําเงิน
บางส่วนมาชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินในรูปตัว๋ สัญญาใช้ เงินในสัดส่วนที่สงู
คิดเป็ นร้ อยละ 14.09 ร้ อยละ 51.88 ร้ อยละ 94.31 และร้ อยละ 88.86 ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ
สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ณ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จํานวน 215 ล้ านบาท โดยมีวงเงินคงเหลือประมาณ 58.93 ล้ านบาท
2. เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่ารวมเท่ากับ 655.33 ล้ านบาท
734.82 ล้ านบาท 641.61 ล้ านบาท และ 703.51 ล้ านบาท ตามลําดับ เจ้ าหนีก้ ารค้ าได้ แก่ เจ้ าหนีค้ ่าวัตถุดิบที่เกิ ดจากการซื ้อเหล็ก
อุปกรณ์ไฟฟ้า สังกะสี (Galvanized) ทองแดง น็อต และวัตถุดิบกึ่งสําเร็ จรูปประเภทตู้สวิทซ์บอร์ ด เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ รับเครดิตเทอม
จากเจ้ าหนี ้การค้ าประมาณ 60-90 วัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั รอบการวางบิลของบริ ษัทด้ วย และเมื่อพิจารณาระยะเวลาจ่ายชําระหนี ้เฉลี่ย ณ สิ ้น
ปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 คือ 144 วัน 240 วัน 191 วัน และ 172 วัน ตามลําดับ ซึง่ เป็ นระยะเวลาการเก็บหนี ้รวมของ
เจ้ าหนี ้ที่เกิดจากการขายสินค้ า และเจ้ าหนี ้ที่เกิดจากงานบริ การ โดยอธิบายแยกเป็ นแต่ละกลุม่ ได้ ดงั นี ้
- เจ้ าหนี ้การค้ าที่เกิดจากการซื ้อวัตถุดิบ อันได้ แก่ เจ้ าหนี ้ค่าเหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้า สังกะสี และวัตถุดิบกึ่งสําเร็ จรู ป
เป็ นต้ น ซึง่ บริ ษัทมีระยะเวลาในการจ่ายชําระหนี ้เฉลี่ยในปี 2555 – 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 158 วัน 208 วัน 143 วัน และ
117 วัน สาเหตุที่ระยะเวลาในการจ่ายชําระหนี ้ล่าช้ าเนื่องมาจากการจ่ายชําระหนี ้ค่าวัตถุดิบประเภทเหล็กซึ่งค่อนข้ างนาน เนื่องจาก
บริ ษัทจะรอเงินจากการขายให้ ลกู หนี ้ประเภทเสาไฟฟ้ าแรงสูงก่อนจึงจะนําเงินมาชําระหนี ้ ส่วนเจ้ าหนี ้การค้ ารายอื่น ๆ บริ ษัทมีเครดิต
เทอมปกติซึ่งบริ ษัทได้ รับจากเจ้ าหนี ้การค้ าทัว่ ๆ ไปประมาณ 60-90 วัน นับจากวันที่ออกเอกสารใบกํากับภาษี /ใบส่งสินค้ า โดยในไตร
มาส 1 ปี 2558 ระยะเวลาการจ่ายชําระหนี ้ค่อนข้ างเร็วซึง่ เจ้ าหนี ้หลักได้ แก่เจ้ าหนี ้ค่าเหล็กซึง่ บริ ษัทได้ รับเครดิตเทอมประมาณ 120 วัน
- เจ้ าหนี ้การค้ าจากงานการบริ การมีระยะเวลาในการจ่ายชําระหนี ้เฉลี่ยในปี 2555 – 2557 และ ณ 31 มีนาคม
2558 เท่ากับ 190 วัน 33 วัน 51 วัน และ 70 วัน ตามลําดับ ซึง่ เจ้ าหนี ้งานโครงการจะต้ องรอจนกว่าบริ ษัทจะได้ รับชําระเงินค่างานจาก
EDL ก่อนจึงจะจ่ายชําระให้ กับเจ้ าหนี ้ (อธิบายไว้ ที่วงจรเงินสดของงานโครงการ) ส่วนเครดิตเทอมของงานบริ การที่เกิดขึ ้นในปี 2555
ประมาณ 190 วันซึง่ ค่อนข้ างสูงเนื่องจากเจ้ าหนี ้ปลายงวดสูงเนื่องจากบริ ษัทรอเงินประกันผลงานงวดสุดท้ ายจาก EDL เมื่อได้ รับเงินแล้ ว
จึงจะนํามาชําระหนี ้ให้ กบั เจ้ าหนี ้ได้
ซึง่ เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น สามารถแยกแสดงได้ ดงั นี ้
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื

เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
รวมทัง้ สิน้

2555*
(ปรับปรุ งใหม่ )

งบการเงินรวม
2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ )

ณ 31 มีนาคม
2558

535,508,613
119,817,951
655,326,564

696,536,257
38,287,340
734,823,597

571,484,134
131,589,029
703,073,163

493,760,258
147,852,653
641,612,911

หมายเหตุ : งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 1 มกราคม 2556 ซึง่ แสดงเปรี ยบเทียบ ได้ รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีซงึ่ เป็ นตัวเลข
เดียวกันกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2555
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3. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม
2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 2.28 ล้ านบาท 159.50 ล้ านบาท 130.91 ล้ านบาท และ 124.32 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.19
ร้ อยละ 8.21 ร้ อยละ 6.77 และร้ อยละ 6.49 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
4. หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มี
มูลค่าเท่ากับ 1.68 ล้ านบาท 1.32 ล้ านบาท 3.71 ล้ านบาท และ 3.72 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.14 ร้ อยละ 0.07 ร้ อยละ
0.19 และร้ อยละ 0.19 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลําดับ
5. เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ สิ ้นปี 2555 - 2556 มีมลู ค่าเท่ากับ 110.45 ล้ านบาท และ 52.81
ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.14 และร้ อยละ 2.72 ของหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลําดับ ซึ่งยอดในปี 2555
ค่อนข้ างสูงเนื่องจากเป็ นการกู้ยืมเพื่อใช้ จ่ายหมุนเวียนในกิจการและทยอยจ่ายชําระอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ วันสิ ้นปี 2557 บริ ษัทได้ ชําระ
เงินกู้ยืมดังกล่าวครบถ้ วนแล้ ว
6. เงินรั บล่วงหน้ าจากผู้ว่าจ้ างและรายได้ รับล่วงหน้ า ณ สิน้ ปี 2556 – 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลค่าเท่ากับ
451.13 ล้ านบาท 118.28 ล้ านบาท และ 79.66 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.22 ร้ อยละ 6.12 และร้ อยละ 4.16 ของ
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลําดับ ซึง่ เงินรับล่วงหน้ าดังกล่าวในปี 2556 ค่อนข้ างสูงเนื่องจากเป็ นการรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า EDL
จากงานโครงการ 4 มุมเมืองที่สปป.ลาว
7. หนี ้สินหมุนเวียนอื่น ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 38.69 ล้ านบาท 6.20 ล้ านบาท 5.99
ล้ านบาท และ 1.29 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.20 ร้ อยละ 0.32 ร้ อยละ 0.31 และร้ อยละ 0.07 ของหนี ้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม ตามลําดับ ซึง่ ยอด ณ วันสิ ้นปี 2555 มีมลู ค่าสูงเนื่องมาจากส่วนใหญ่เป็ นเงินโบนัสค้ างจ่ายพนักงาน ดอกเบี ้ยค้ างจ่ายจากเงิน
กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน และภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ต้องนําส่ง เป็ นต้ น
หนี ้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ ้นปี 2555 – 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 138.26 ล้ านบาท 90.10 ล้ านบาท 96.69
ล้ านบาท และ 92.38 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 11.44 ร้ อยละ 4.64 ร้ อยละ 5.00 และร้ อยละ 4.82 ของหนี ้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม ตามลําดับโดยแบ่งเป็ น
1. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ สิ ้นปี 2555 – 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 117.84 ล้ านบาท
68.15 ล้ านบาท 63.62 ล้ านบาท และ 59.85 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.75 ร้ อยละ 3.51 ร้ อยละ 3.29 และ ร้ อยละ 3.12
้
ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยในปี 2555 มีจํานวนเงินสูงซึง่ บริ ษัททยอยจ่ายชําระและได้ เปลี่ยนมาเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันแทน
2. หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน ณ สิ ้นปี 2555 – 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 1.74 ล้ านบาท 1.33 ล้ าน
บาท 8.76 ล้ านบาท และ 8.65 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.14 ร้ อยละ 0.07 ร้ อยละ 0.45 และ ร้ อยละ 0.45 ของหนี ้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ยอดที่เพิ่มขึ ้นเป็ นสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื ้อเครื่ องจักรและยานพาหนะ
3. หนี ้สินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ สิ ้นปี 2555 – 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 18.67
ล้ านบาท 20.30 ล้ านบาท 23.77 ล้ านบาท และ 23.14 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.54 ร้ อยละ 1.05 ร้ อยละ 1.23 และ
ร้ อยละ 1.21 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึง่ ประมาณการดังกล่าวเป็ นการประมาณการค่าชดเชยผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อ
เกษียณอายุงาน ซึง่ เริ่ มมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้ นไป
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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 ของหนี ้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นทุกปี นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการเพิ่มทุน
ในระหว่างปี เพื่อปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท และนําเงินไปขยายธุรกิจที่เติบโตขึ ้น กล่าวคือ
ในปี 2556 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจํานวน 2 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ได้ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
จํานวน 19.30 ล้ านบาท จากเดิม 76.40 ล้ านบาท เป็ น 95.70 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2556 และเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ซึง่ เป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2556 บริ ษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 69.30 ล้ านบาท จากเดิม 95.70 ล้ านบาท เป็ น 165.00 ล้ านบาท
ในปี 2558 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจํานวน 2 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ได้ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แล้ วจํานวน 397.50 ล้ านบาท จากเดิม 165.00 ล้ านบาท เป็ น 562.50 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 และในการประชุมครัง้ นี ้ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นหุ้นละ 267.68 บาท จํานวน 1.65 ล้ านหุ้น เป็ นจํานวนเงินรวม 441.67 ล้ านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ ้นจํานวน
15.68 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ ดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วในเดือน เมษายน 2558 และเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2558 ซึง่ เป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 บริ ษัทได้ ให้ จดทะเบียนเพิ่มทุน
จดทะเบียนจํานวน 187.50 ล้ านบาท จากเดิม 562.50 ล้ านบาท เป็ น 750.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ให้ กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรกจํานวน 187.50 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 14.88 เท่า 5.20 เท่า 2.03 เท่า
และ 6.08 เท่า ตามลําดับ โดยในปี 2555 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้ างสูงเนื่องจากส่วนใหญ่มีหนี ้สินประเภท
เจ้ าหนีก้ ารค้ า เงินกู้ยืมทังระยะสั
้
นและระยะยาวจากสถาบั
้
นการเงิน และเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิ จการที่เกี่ยวข้ องกันที่สูง
ตลอดจนในปี 2555 บริ ษัทมียอดกํ าไรสะสมติดลบจํ านวน 1.76 ล้ านบาท จึงทําให้ ยอดกระทบกับส่วนของทุนที่ลดลงด้ วย ดังนัน้
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 จึงสูง คือเท่ากับ 14.88 เท่า แต่โดยภาพรวมแล้ วบริ ษัทมีหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
ทุกปี ตังแต่
้ ปี 2556 – 2557 คือ 5.20 เท่า และ 2.03 เท่า ตามลําดับ สําหรับ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น
เนื่องจากเงินปั นผลค้ างจ่าย ซึง่ จัดสรรมาจากกําไรสะสมของบริ ษัท และได้ เพิ่มทุนในเดือนเมษายน 2558
16.2

ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินหรื อการดําเนินงานในอนาคต
16.2.1 การลดลงของกําไรต่ อหุ้น เนื่องจากจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึน้ จากการเพิ่มทุน

ตามงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีกําไรที่สามารถแบ่งปั นส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจํานวน
326.73 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นอัตรากําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานด้ วยจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักเท่ากับ 198.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
100 บาท) หรื อเทียบเป็ น 1.98 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม
จํานวน 397.50 ล้ านหุ้น และต่อประชาชนทัว่ ไป ผู้บริ หาร(ที่ไม่เป็ นกรรมการ)และพนักงานของบริ ษัท ในครัง้ นี ้จํานวน 187.50 ล้ านหุ้น
บริ ษัทจะมีห้ นุ ที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วเป็ น 750.00 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ซึง่ จะส่งผลให้ อตั รากําไรต่อหุ้นของบริ ษัทในปี
2557 ลดลงจาก 1.98 บาทต่อหุ้นเป็ น 0.4356 บาทต่อหุ้น และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 68.66 เป็ นร้ อยละ 42.52
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สําหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 73.29 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นอัตรากําไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.44 บาท (มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 397.50 ล้ านหุ้น และต่อประชาชนทัว่ ไป ผู้บริ หาร(ที่
ไม่เป็ นกรรมการ)และพนักงานของบริ ษัทในครัง้ นี ้จํานวน 187.50 ล้ านหุ้น บริ ษัทจะมีห้ นุ ที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วเป็ น 750.00 ล้ านหุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ซึ่งจะส่งผลให้ อตั รากําไรต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ (Fully Diluted) ของบริ ษัทช่วง 3 เดือนแรก ปี 2558 ลดลง
จาก 0.44 บาทต่อหุ้นเป็ น 0.10 บาทต่อหุ้น และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคํานวณปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ลดลงจากร้ อยละ 64.50 เป็ น
ร้ อยละ 39.24
16.2.2 การลดลงของรายได้ และผลกําไรเมื่องานโครงการ PDSR สิน้ สุดลง
รายได้ ของบริ ษัททยอยลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2558 ไปจนถึงไตรมาส 4 ปี 2558 เนื่องจากงานโครงการ PDSR ทยอยส่งมอบ
เสร็ จสิ ้นลง ทําให้ ทิศทางของรายได้ และกําไรของบริ ษัทมีแนวโน้ มลดลงหากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในประเทศสปป.ลาวไม่สามารถ
อนุมตั ิโครงการได้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดแหล่งเงินทุน หรื อหากบริ ษัทไม่สามารถประมูลงานได้ ก็อาจจะกระทบกับรายได้ และผล
กําไรของบริ ษัท รายได้ และผลกําไรของบริ ษัทอาจจะไม่สมํ่าเสมอหรื อลดน้ อยลง
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