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สวนที่ 1
ขอมูลสรุปสําคัญ (Executive Summary)

ขอมูลสรุปสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปน
เพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย
(“บริษัท”) ดังนัน้ ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัด
จําหนายหลักทรัพยและสํานักงานใหญของบริษัทหรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและ
หนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที website ของสํานักงาน ก.ล.ต
ขอมูลสรุปสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ 5-7 ตุลาคม 2558)
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย

:

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SCI”)

เลขทะเบียนนิติบุคคลบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

0107558000202
1. ผลิตและจําหนายตูสวิทชบอรด รางเดินสายไฟและอุปกรณรองรับ
2. ผลิตและจําหนายเสาไฟฟาแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสราง
เหล็กชุบกัลวาไนซ ภายใตบริษัทยอย
3. ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน (ปจจุบัน มีธุรกิจโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก)
ภายใตบริษัทยอย
4. ธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งระบบสงไฟฟาแรงสูงและระบบไฟฟาจําหนาย

จํานวนหุนที่เสนอขาย

:

สัดสวนการเสนอขายหุน

:

187,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระ
แลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดย
แบงเปน
(1) 178,125,000 หุน เสนอขายตอประชาชน คิดเปนรอยละ 23.75 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
(2) 9,375,000 หุ น เสนอขายต อ ผู บ ริ ห าร(ที่ มิ ใ ช ก รรมการ)ของบริ ษั ท และ
พนักงานของบริษัท คิดเปนรอยละ 1.25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ทั้งนี้ หากมีหุนเหลือจากการเสนอขายตอผูบริหาร
(ที่ไมเปนกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ใหสวนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอ
ขายต อประชาชนทั่ วไป (ราคาเสนอขายเป นราคาเดี ยวกั นกั บ เสนอขายต อ
ประชาชน)
1) ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 140,625,000 หุน 2) ผูมีอุปการ
คุณของบริษัท 37,500,000 หุน และ 3) ผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของบริษัท
และพนักงานของบริษัทไมเกิน 9,375,000 หุน
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เงื่อนไขในการจําหนาย

:

 รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
 ไมรับประกันการจําหนาย (Best effort)

ราคาเสนอขายตอประชาชน

:

5.90 บาทตอหุน

มูลคาการเสนอขาย

:

1,106.25 ลานบาท

การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพย
แปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา :

-ไมมี-

มูลคาที่ตราไว(Par)

1 บาทตอหุน

:

1.28 บาทตอหุน (ณ 30 มิถุนายน 2558)

มูลคาตามราคาบัญชี (Book Value) :
อัตราสวนราคาตอกําไร(P/E Ratio) :

11.33 เทา โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผานมา
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 เทากับ 390.69 ลานบาท
เมื่อหารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุนในครั้ง
นี้ ซึ่งเทากับ 750,000,000 หุน จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.52 บาทตอหุน
โดยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหุนสามัญที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลด
ประมาณรอยละ 55.82 จากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหลักทรัพยที่จด
ทะเบียนในกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในชวงระยะเวลา 3 เดือน
ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งมีคาเทากับ
25.64 เทา

ตลาดรอง

:

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)

เกณฑเขาจดทะเบียน

:

เกณฑกําไรสุทธิ (Profit test)

สัดสวนหุนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร”ที่ไมติด Silent Period: จํานวน 88,665,000 หุน คิดเปนรอยละ 11.82 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
วัตถุประสงคการใชเงิน
จํานวนเงินประมาณ(ลานบาท)

ระยะเวลาที่ใชเงิน
โดยประมาณ

1. เพื่อใชชําระคืนเงินกูสถาบันการเงิน
2. ลงทุนในโรงงานผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสา
โทรคมนาคมในประเทศพมา

100

ไตรมาสที่ 4 ป 2558

350

ป 2559

3. ลงทุนในโรงงานไฟฟาพลังงานทดแทน

450

ป 2559

4. เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

สวนที่เหลือจาก 1,2 และ 3

ไตรมาสที่ 4 ป 2558 – ป 2559

วัตถุประสงคการใชเงิน
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นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
สํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะ
ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให
จายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริษัท อาจีกาวา แอนด เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด และบริษัท เอสซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดกําหนดนโยบาย
จายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท และหากบริษัทมีบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมเพิ่มเติม รวมทั้งบริษัท ตาดสเลน พาวเวอร จํากัดจะมี
นโยบายจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่
กําหนดขางตนไดหากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้ง
ไปลดภาระทางการเงินหรือสํารองเพื่อการใชจายและการลงทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย
ธุรกิจในกลุมบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SCI”) เริ่มกอตั้งขึ้นโดยครอบครัวพฤฒินารากร กับ
เพื่อนนักธุรกิจชาวฮองกง กอตั้งบริษัท ผลิตภัณฑไฟฟาไทย จํากัด (Thai Electric Product) ตั้งแตป 2509 ขึ้นเพื่อผลิตและจําหนาย
อุปกรณไฟฟา เชน โคมไฟถนน เตารีด พัดลม ทั้งรับจางผลิตใหกับแบรนดตางๆ (OEM) ตอมามีการขยายกิจการหลังจากคุณอุนนดา
เริ่มเขามารวมงานที่บริษัท โดยกอตั้ง หจก.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ง เริ่มผลิตตูสวิทชบอรด(Switchboard)โดยการรวมมือกันของกลุมเพื่อน
ทั้งที่เปนผูรับเหมาและกลุมวิศวกรไฟฟาและผลิตรางเดินสายไฟ (Cable Tray) ใหกับบริษัท ASEA และ Brown, Boveri&Cie ประเทศ
สวีเดน (ปจจุบัน คือ บริษัท เอบีบี จํากัด (“ABB”)) ในป 2530 บริษัทจึงยายโรงงานไปยังบางบอ สมุทรปราการ (สถานที่ตั้งบริษัทใน
ปจจุบัน) และเปดเปนบริษัทใหม ในนามบริษัท เอส.ซี.ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟคเชอเรอ จํากัด พรอมกันนั้น จึงไดปดทั้ง บริษัท
ผลิตภัณฑไฟฟาไทย จํากัด และ หจก.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ง ลงในปเดียวกัน
ตอมาเมื่องานรางรองสายไฟ ของบริษัทมีมากขึ้น บริษัทจึงเปดโรงงานใหมเพื่อชุบสังกะสีใหงานของตัวเอง โดยกอตั้ง
บริษัท เวิลด โคตติ้ง โพรเซ็ส จํากัด (“WCP”) ขึ้นเมื่อป 2534 ที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (เริ่มตนถือหุนโดยผูบริหาร ตอมาโอนให
SCI เปนผูถือหุนในป 2539 ในสัดสวนรอยละ 91.80) ตอมาในป 2537 บริษัทเล็งเห็นโอกาสความตองการไฟฟาภายในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น จากรัฐบาลมีแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาระยะยาวเกิดขึ้น บริษัทจึงกอตั้ง บริษัท เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด โดย SCI ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 92.80 เพื่อผลิตโครงเหล็กเสาไฟฟาแรงสูง (Transmission Tower) โครงสรางเหล็กสถานีไฟฟาผลิตเสาสื่อสาร เพื่อ
รองรับการขยายงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการขยายตัวของระบบสื่อสารในประเทศ โดยบริษัทซื้อ know-how
จาก AG Ajikawa Corporation “AG (Japan)” ซึ่งเปนบริษัทออกแบบและผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงจากญี่ปุน โดย AG (Japan) เขามา
ชวยถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตดานวิศวกรรม การควบคุมคุณภาพ (QC) ชวยจัดหางานจากตางประเทศ ตลอดจนการ
ซื้อสินคาจากบริษัท ซึ่งตอมาทาง AG (Japan) ไดเขารวมทุนในบริษัท SCI ในป 2544 และไดเปลี่ยนชื่อ บริษัท เอสซีไอ เมทัล เทค
จํากัด เปน บริษัท อาจีกาวา แอนดเอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด (“AG&SCIMT”)
ตอมาในชวงป 2546 บริษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย
เริ่มเขาไปศึกษาความเปนไปไดครั้งแรกเมื่อป 2546 และเริ่มประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIA) บริษัทไดกอตั้งบริษัท ตาดสเลน พาว
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เวอร จํากัด (“ตาดสเลน” หรือ “TAD”) ณ ขณะนั้น บริษัท SCI ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 (ตอมาไดโอนหุนใหบจ. เอสซีไอ โฮลดิ้ง
ถือหุนแทน) ซึ่งจดทะเบียนที่สปป.ลาว เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา(ขนาดเล็ก) เพื่อกอสรางเขื่อนตาดสเลนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาขนาด 3.2 เมกะวัตตใหแกรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวในชวงป 2554 และสามารถผลิตกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชย (COD) ได
ในป 2556
เมื่อป 2552 บริษัทไดเสนองานโครงการสายสงกระแสไฟฟาขนาด 115 kV (กิโลโวลต)ทางภาคใตของลาว ความยาวสายสง
150 กิโลเมตรโดยลักษณะเปนงาน Turn key คือ บริษัทศึกษาความเปนไปได จัดหาเงินกู ออกแบบ จัดสรรอุปกรณ และกอสราง
(Engineering, Procurement and Construction: EPC) ในป 2555 บริษัทไดเขารวมเสนองานการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟา
(Power Distribution System Rehabilitation Project: PDSR) สําหรับ 4 เมืองใหญ (นครหลวงเวียงจันทน ทาแขก สะหวันนะเขต
และปากเซ) เฟส 1 ของสปป.ลาว บริษัทไดลงนามในสัญญา EPC เมื่อเดือนธันวาคม 2555 และเริ่มโครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม
2556 ที่ผานมาโครงการมีอายุสัญญา 36 เดือน นอกจากนี้บริษัทอยูระหวางการนําเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการปรับปรุงระบบจําหนาย
ไฟฟา สี่ตัวเมือง เฟส 2 ซึ่งเปนสวนตอขยายงานจากงานของเฟส 1
บริษัทแบงลักษณะผลิตภัณฑและบริการของกลุม SCI เปน 4 ธุรกิจหลัก ดังนี้
1. ธุรกิจผลิตตูสวิทชบอรด รางเดินสายไฟ และอุปกรณรองรับ
ตูสวิทชบอรด บริษัทผลิตตูสวิทชบอรดหรือตูควบคุมระบบไฟฟา หรืออาจเรียกวาตู MDB (Main Distribution Board) และตูคอนโทรล
ตางๆ โดยรับออกแบบตูสวิทชบอรดตามแบบวงจรไฟฟาผลิตและประกอบตู พรอมอุปกรณ Complete set ตามมาตรฐาน
International Electrotechnical Commission (IEC) ภายใตความตองการของลูกคา
ตูสวิทชบอรด แบงประเภทตามลักษณะการรับรองของมาตรฐาน สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก
1) ตูสวิทชบอรดที่ไมไดทํา Type Test หมายถึง ตูสวิทชบอรดที่ออกแบบ ผลิต และควบคุมคุณภาพ ผานการตรวจสอบ
จากโรงงานที่ออกแบบเอง โดยอางอิงมาตรฐาน IEC แตไมไดนําตูไปทดสอบยังสถานีทดสอบ
2) ตู Type Test หมายถึงตูสวิทชบอรดที่ออกแบบ ผลิตและควบคุมคุณภาพโดยผานการตรวจสอบจากโรงงานวาได
ผลิตตามแบบเฉพาะที่อางอิงมาตรฐาน IEC และผานการทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test) จากสถานีทดสอบที่ไดมาตรฐานระดับ
สากล เปนที่ยอมรับและมีใบ Certificate รับรองการทดสอบ
3) License Type Test หมายถึง ตูสวิทชบอรดที่ผลิต และควบคุมคุณภาพตามแบบที่ผูผลิตไดรับ License ตูชนิดนั้นๆ
จากเจาของ Brand เชน ABB, Siemens, Schneider
รางเดินสายไฟและอุปกรณรองรับ บริษัทผลิตรางเดินสายไฟควบคูไปกับการผลิตตูสวิทชบอรด เนื่องจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ อาทิ ปโตรเคมี การกอสราง อสังหาริมทรัพย หรือขนสงมวลชน ลวนแตตองมีการใชไฟฟา และจําเปนตองมี
รางเดินสายไฟฟาซึ่งเปนสวนหนึ่งในการติดตั้งอุปกรณสายฟา รางเดินสายและอุปกรณรองรับไฟนิยมใชในการเดินสายไฟฟาในงาน
อุตสาหกรรม เพราะมีขอดีคือการติดตั้งงาย สะดวกรวดเร็ว และสามารถวางสายไดเปนจํานวนมาก ระบายอากาศไดดี ใชไดทั้งระบบ
ไฟฟาแรงดันสูงปานกลางและแรงดันต่ํา เพื่อทําหนาที่ปองกันการกระแทกจากภายนอก โดยสายไฟฟาจะถูกซอนไว โดยบริษัทได
ผลิตรางเดินสายไฟทั้งสําหรับในอาคารและในโรงงาน ตลอดจนโครงการรถไฟฟา
2. ธุรกิจผลิตเสาไฟฟาแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสรางเหล็กชุบกัลวาไนซ และบริการชุบสังกะสี โดยบริษัท
ยอย (โดย AG&SCIMT)
AG&SCIMT ไดแบงผลิตภัณฑเหล็กชุบกัลวาไนซเปน 4 ประเภท และ 1 ประเภทการใหบริการ ดังนี้
1. เสาไฟฟาแรงสูง (Transmission Tower) ที่รองรับแรงดันไฟฟาที่เชื่อมตอจากระบบผลิตไฟฟาที่จะสงตอมายัง
สถานีไฟฟาหรือจากสถานีไฟฟาจุดหนึ่งไปยังอีกสถานีไฟฟาอีกจุด
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2. โครงเหล็กสถานีไฟฟายอย (Substation) จะเปนแหลงรับกระแสไฟฟาจากระบบสงไฟฟาเพื่อควบคุมและปรับลด
แรงดันไฟฟากอนที่จะสงไปยังผูบริโภค
3. เสาสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) เปนเสาสูงที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งอุปกรณสื่อสารใน
ระบบโทรคมนาคม อาทิ ระบบการกระจายเสียงและแพรภาพออกอากาศ ระบบสงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
4. โครงสรางเหล็กอื่นๆ ชุบกัลวาไนซ เชน โครงสรางเหล็กรับแผงโซลารเซลล ในสวนแผงโครงเหล็กสําหรับตั้งแผง
สะพานเหล็กขามทางรถไฟ หมอนรถไฟเหล็ก เปนตน
5. บริการชุบกัลวาไนซ (สังกะสี)
3. ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน -พลังน้ําขนาดเล็ก ดําเนินการโดยบริษัท ตาดสเลน พาวเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
โดยบริษัทลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังน้ําขนาดเล็ก คือ โรงไฟฟาพลังน้ําตาดสเลน กําลังการผลิต 3.2 เมกะวัตต ณ เมือง เซ
โปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยในป 2551 บริษัท ตาดสเลน ไดเซ็นสัญญาตกลง
ซื้อขายไฟฟากับรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (EDL) และเริ่มกอสรางเขื่อนเมื่อป 2553 สรางเสร็จป 2555 และบริษัทไดทดสอบการใชงาน
บริษัทไดเริ่มดําเนินการผลิตไฟฟาอยางเปนทางการโดยไดรับการอนุมัติจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแรและ EDL เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2556 กอนที่จะจําหนายไฟฟาอยางเปนทางการใหแก EDL โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ป
4. ธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งระบบสงไฟฟาแรงสูงและระบบไฟฟาจําหนาย
ธุรกิจใหบริการออกแบบ สํารวจ จัดหา กอสราง และติดตั้งระบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา ทั้งระบบไฟฟาแรงสูงและระบบ
จําหนายแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) โดยรับงานจากลูกคาตางประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งลักษณะงานจะครอบคลุมถึงการ
ใหบริการและติดตั้งเกี่ยวกับระบบไฟฟา
1. งานรับเหมากอสรางระบบไฟฟาแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) : เปนระบบสงไฟฟาแรงสูงที่
เชื่อมตอจากระบบผลิตไฟฟาที่จะสงตอมายังสถานีไฟฟาหรือจากสถานีไฟฟาจุดหนึ่งไปยังอีกสถานีไฟฟาอีกจุด โดยสงกระแสไฟฟา
ผานสายสงไฟฟาแรงสูงและเสาไฟฟาแรงสูง โดยสามารถกอสรางใหรองรับแรงดันไฟฟาไดตั้งแต 69 กิโลโวลต (เควี หรือ kV) 115 เค
วี 230 เควี จนถึง 500 เควี
2. งานรับเหมากอสรางสถานีไฟฟายอย (Substation) : เปนงานกอสรางโครงสรางและระบบในสถานีไฟฟายอย ซึ่งรับ
ไฟฟามาจากโรงงานผลิตไฟฟากอนที่จะกระจายกระแสไฟฟาไปยังครัวเรือนหรือยานอุตสาหกรรม
3. งานรับเหมากอสรางและปรับปรุงระบบไฟฟาจําหนาย (Power Distribution System) : เปนงานกอสรางเดินระบบ
ไฟฟาจําหนายแรงดัน 400 โวลต จนถึงระบบไฟฟา 22 กิโลโวลต พรอมทั้งปรับปรุงระบบจําหนายโดยติดตั้งอุปกรณเขาไปในระบบให
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระบบ บริษัทใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการควบคุม และติดตามการทํางานการสง
ไฟฟา
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ผูถือหุนรายใหญ:
รายชื่อผูถอื หุนของบริษัท แสดงไดดังตารางขางลางนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายชื่อผูถือหุน

จํานวน (หุน)
กลุมพฤฒินารากร :
1. ครอบครัวพฤฒินารากร
2. ครอบครัวญาณิสรางคกูล*
3. ครอบครัวเพียรวิทยาสกุล*
รวมกลุมพฤฒินารากร
4. บริษัท เอจีอาจีกาวา คอรปอเรชั่น จํากัด
5. กลุมอื่น ๆ :
- นายมโน สีตะสิทธิ์
- นายชนินทร ปญจมาสกุล
- นายชัยประเสริฐ เจียรวัฒนกูล
6. เสนอขายแกบุคคลทั่วไป ผูบริหาร(ที่มิใช
กรรมการ)ของบริษัทและพนักงานของบริษัท :
- บุคคลทั่วไป
- ผูบริหาร (ที่มิใชกรรมการ)ของบริษทั และ
พนักงานของบริษทั
รวมทั้งหมด

484,588,300
25,296,500
17,542,200
527,427,000
26,404,400

86.15
4.50
3.12
93.76
4.69

484,588,300
25,296,500
17,542,200
527,427,000
26,404,400

64.61
3.37
2.34
70.32
3.52

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

1.21
0.32
0.01

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

0.91
0.24
0.01

178,125,000

23.75

9,375,000
750,000,000

1.25
100.00

-

หมายเหตุ : * มีบุคคลในครอบครัวมีสกุลเดิมเปน “พฤฒินารากร”

รอยละ

ภายหลังการเสนอขาย
แกบุคคลทั่วไป
จํานวน (หุน)
รอยละ

-

562,500,000

100.00

สัดสวนรายได:

โครงสรางรายได***
รายไดจากการขาย :
1. ธุรกิจผลิตตูสวิทชบอรด
และรางเดินสายไฟ
2. ธุรกิจผลิตเสา โครงเหล็ก
และชุบกัลวาไนซ
3. ธุรกิจโรงไฟฟาพลังน้ํา
(ขนาดเล็ก)

ดําเนิน
การ
โดย

SCI

รวมรายไดจากการบริการ
รวมรายไดจากการขาย
และบริการ
รายไดอื่น****
รวมรายได

2556
ลานบาท
รอยละ

6 เดือนแรก 2557
ลานบาท รอยละ

6 เดือนแรก 2558
ลานบาท รอยละ

327.78

21.50

477.87

21.53

326.76

11.57

126.32

11.87

198.32

16.31

1,024.59

67.20

546.19

24.61

1,105.74

39.16

359.41

33.78

573.51

47.16

-

28.90

1.30

30.39

1.08

10.06

0.95

4.14

0.34

AG&
SCIMT
TAD

รวมรายไดจากการขาย
4. ธุรกิจบริการงานโครงการ

2555**
ลานบาท รอยละ

งบการเงินรวม
2557
ลานบาท
รอยละ

SCI

1,352.37

88.70

1,052.96

47.44

1,462.89

51.81

495.79

46.59

775.97

63.81

91.30

5.99

1,122.85

50.58

1,345.71

47.66

560.83

52.70

433.06

35.61

91.30

5.99

1,122.85

50.58

1,345.71

47.66

560.83

52.70

433.06

35.61

1,443.67

94.69

2,175.81

98.02

2,808.60

99.48

1,056.62

99.30

1,209.03

99.42

81.02

5.31

43.98

1.98

14.74

0.52

7.48

0.70

7.00

0.58

1,524.69

100.00

2,219.79

100.00

2,823.34

100.00

1,064.10

100.00

1,216.03

100.00
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หมายเหตุ: : * เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ป 2556 บริษัทไดมีการควบรวมกิจการระหวาง AG&SCIMT และ WCP และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยภายใตชื่อเดิม คือ AG&SCIMT
โดย SCI ถือหุน 100%
** งบการเงินรวมป 2555 จัดทําโดยผูบริหารของบริษัท เพื่อการเปรียบเทียบ
***โครงสรางรายได ประกอบดวย รายไดประเภทตาง ๆ ดังนี้ (1) ผลิตและจําหนายตูสวิทชบอรด รางเดินสายไฟและอุปกรณรองรับ (2) ผลิตและจําหนาย
เสาไฟฟาแรงสูง เสา สื่อสารโทรคมนาคม (3) ธุรกิจโรงไฟฟาพลังน้ํา (ขนาดเล็ก) (4) ธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟาแรงดันสูงและระบบจําหนายไฟฟา
**** รายไดอื่น ไดแก กําไรจากการขายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ หนี้สูญไดรับคืน และ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ เปนตน โดยในป 2555
รายไดอื่นสวนหนึ่งจํานวน 70.43 ลานบาท เปนรายการกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทยอย และในป 2556 เปนกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 33 ลาน
บาท

คณะกรรมการบริษัท :
รายชื่อ
1. นายนพพล มิลินทางกูร
2. นางปราณี ภาษีผล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
4. นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /
5. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
กรรมการอิสระ
6. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร*
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
7. นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล*
กรรมการ
8. นายธนวัฒน ญาณิสรางคกูล
กรรมการ
9. นายศิริชัย พฤฒินารากร*
กรรมการ
10. นายวิชัย ญาณิสรางคกูล
กรรมการ
โดยมี นางวนิดา พฤฒินารากร ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
*กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร หรือ นายศิริชัย พฤฒินารากร หรือ นายเกรียง
ไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการสองในสามคน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
สรุปปจจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดที่ไมแนนอนจากงานโครงการ เนื่องจากในป 2556 และป 2557 รายไดหลักของบริษัทมาจาก
งานโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณปรับปรุงระบบการสั่งจายไฟฟาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่ง
เปนงานพัฒนาโครงการระยะเวลา 3 ป และคาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาส 4 ป 2558 บริษัทมีรายไดจากโครงการดังกลาว
ในป 2556 – 2557 และชวง 6 เดือนแรกของป 2558 คิดเปนรอยละ 50.58 รอยละ 47.66 และรอยละ 35.61 ของรายไดรวม
ตามลําดับ
2. ความเสี่ ย งจากความไม แ น น อนในการลงทุ น ในโครงการในอนาคต โดยเฉพาะโรงงานผลิ ต เสาไฟฟ า แรงสู ง และเสา
โทรคมนาคมในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (พมา) และการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศไทย โดยบริษัทมี
แผนที่จะใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน (IPO) ในครั้งนี้ (หลังหักคาใชจาย) ประมาณ 1,067.43
ลานบาท หากการลงทุนดังกลาวลาชาหรือไมประสบความสําเร็จ แผนการใชเงินที่ไดรับจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะไม
เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งจะกระทบตอแผนการขยายธุรกิจอยางมีนัยสําคัญในอนาคต
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญหรือนอยรายของ AG&SCIMT โดยเปนรายไดจากการจําหนายกลุมเสาไฟฟาแรงสูง
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4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

รายหนึ่งในป 2557 และ 6 เดือนแรกป 2558 จํานวน 367.39 ลานบาท และ 285.96 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 31.26 และ
รอยละ 49.86 ของรายไดจากการขายของ AG&SCIMT ตามลําดับ
วัตถุดิบสําคัญคือ ผลิตเหล็กและแทงสังกะสี มีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก โดยบริษัทและบริษัทยอยมีการ
สั่งซื้อเฉลี่ยในชวง 3 ปยอนหลังคิดเปนประมาณรอยละ 70-80 ของมูลคาการซื้อวัตถุดิบรวม
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบและผูผลิตที่สําคัญ คือ SCI สั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายรายหนึ่งในชวงป
2555- 2557 คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 18.9 และในไตรมาส 2 ป 2558 ในสัดสวนรอยละ 18.30 ของยอดรวมของการซื้อ
วัตถุดิบทั้งหมดของ SCI และสวนของ AG&SCIMT ไดสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผูจัดจําหนายรายหนึ่งในชวงป 25552557 คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 49.52 และในไตรมาส 2 ป 2558 ในสัดสวนรอยละ 54.43
ความเสี่ยงจากผลกระทบจากความผันผวนของปริมาณน้ําเหนือเขื่อนตาดสเลนซึ่งสงผลกระทบตอรายไดจากการจําหนาย
ไฟฟาใหแกรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (EDL) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ บริษัทตองใชเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการศึกษางานโครงการ โดยจะตองมี
คาใชจายกอนโครงการไดรับการอนุมัติ ซึ่งบริษัทจะตองหาแหลงเงินทุนหมุนเวียนใหเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีงานโครงการใน
ลักษณะที่บริษัทจะตองมีการจายคาใชจายลวงหนาบางสวน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากมีรายไดจากขายไฟฟากับ EDL รวมทั้ง
โครงการพัฒนาระบบไฟฟาในประเทศลาว (PDSR) นั้นจะมีรายไดเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม บริษัทมี
รายจายเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐในสปป.ลาวเชนเดียวกัน รวมถึงบริษัทยอยตองชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่เปน
สกุลเงิ นดอลลารส หรัฐเช นเดีย วกัน ทําใหก ารดําเนินธุ รกิจของบริษั ทและบริษัทย อยมีก ารบริ หารความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกัน (Natural hedge) และบริษัทมีการสํารองวงเงิน forward ไวบางสวน
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผิดสัญญากูยืมเงิน บริษัทมีอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR) เกินที่เงื่อนไขที่
กําหนดไว ปจจุบัน บริษัทไดรับการอนุมัติการผอนผันการคงอัตราสวนทางการเงินจากสถาบันการเงินดังกลาวแลว
ความเสี่ยงจากบริษัทมีผูถือหุนรายใหญ > 50% ที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย
ความเสี่ยงดานประเด็นทางกฎหมาย เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอยูใ นสปป.ลาว ที่ยังไมมีบทบัญญัติดานประเด็นทางกฎหมาย
ในการขจัดปญหาความขัดแยงของขอกฎหมายเหมือนประเทศไทย

สรุปฐานะการเงิน:
งบการเงินรวม
รายละเอียด

หนวย

2555*

2556

(ปรับปรุงใหม)**

(ปรับปรุงใหม)**

2557

ณ 30
มิถุนายน 2558

สินทรัพยรวม

ลานบาท

1,219.26

1,936.36

1,927.09

1,767.62

หนี้สินรวม

ลานบาท

1,137.00

1,633.34

1,300.60

1,046.81

สวนของผูถอื หุนรวม

ลานบาท

78.50

303.02

626.48

720.81

หมายเหตุ : *งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 1 มกราคม 2556 ซึ่งแสดงเปรียบเทียบ ไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีซึ่งเปนตัวเลขเดียวกัน
กับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2555
** ปรับปรุงใหมเนื่องจากเดิมบริษัทรับรูสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับสําหรับโครงการเขื่อนตาดสเลนเปนลูกหนี้ภายใตสัญญาสัมปทาน
ตอมามีการตีความใหม เปลี่ยนเปนการบันทึกตนทุนการกอสรางเขื่อนเปนสินทรัพยไมมีตัวตน นอกจากนั้น บริษัทไดบันทึกประมาณการ
หนี้สินระยะยาวเกี่ยวกับคาใชจายในการดูแลและบูรณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา
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สรุปผลการดําเนินงาน
งบการเงินรวม
รายละเอียด

หนวย

2555*

2556
(ปรับปรุงใหม)**

2557

ม.ค. – มิ.ย.
2557

ม.ค. –
มิ.ย. 2558

รายไดจากการขาย

ลานบาท

1,352.37

1,052.95

1,462.89

495.79

775.97

รายไดจากการบริการ

ลานบาท

91.30

1,122.85

1,345.71

560.83

433.06

ตนทุนขาย

ลานบาท (1,147.18)

(953.16)

(1,154.74)

(431.48)

(637.62)

ตนทุนการใหบริการ

ลานบาท

(76.63)

(896.40)

(1,076.00)

(452.91)

(334.50)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ลานบาท

65.29

171.29

326.51

78.90

143.07

กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน (EPS)
(ใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก) ***

บาท/หุน

0.85

1.04

1.98

1.91****

0.81****

1.91****

0.51****

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน
บาท/หุน
0.85
1.04
1.98
ปรับลดเต็มที่ (Fully Diluted)***
หมายเหตุ : * งบการเงินรวมป 2555 จัดทําโดยผูบริหารของบริษัท เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ

** ปรับปรุงใหมเนื่องจากเดิมบริษัทรับรูสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับสําหรับโครงการเขื่อนตาดสเลนเปนลูกหนี้ภายใตสัญญา
สัมปทาน ตอมามีการตีความใหม เปลี่ยนเปนการบันทึกตนทุนการกอสรางเขื่อนเปนสินทรัพยไมมีตัวตน นอกจากนั้น บริษัทได
บันทึกประมาณการหนี้สินระยะยาวเกี่ยวกับคาใชจายในการดูแลและบูรณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา
*** ปรับเปนราคากําไรสุทธิตอหุนเทียบกับมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
**** คํานวณเปนป (Annualized)

อัตราสวนทางการเงิน
งบการเงินรวม
รายละเอียด
อัตรากําไรขั้นตน

หนวย

2555*

2556
(ปรับปรุงใหม)

2557

ณ 30
มิถุนายน 2558

รอยละ

15.23

14.99

20.57

19.60

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถอื หุน (D/E)

เทา

13.82

5.39

2.08

1.45

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)

รอยละ

5.36

10.86

16.90

15.49**

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอื หุน (ROE)

รอยละ

79.38

88.92

70.25

42.48**

หมายเหตุ : * งบการเงินรวมป 2555 จัดทําโดยผูบริหารของบริษัท เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ
** คํานวณเปนป (Annualized)

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ตั้งแตป 2555 – 2557 บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ซึ่งเทากับ 1,443.67 ลานบาท 2,175.81 ลานบาท และ 2,808.60 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตในป 2556 คิด
เปนรอยละ 50.71 เมื่อเทียบกับป 2555 และอัตราการเติบโตในป 2557 คิดเปนรอยละ 29.08 เมื่อเทียบกับป 2556 ตามลําดับ โดย
เหตุผลหลักของการเติบโตของรายไดเนื่องจากธุรกิจบริการงานโครงการซึ่งเปนงานปรับปรุงโครงขายระบบจําหนายกระแสไฟฟา
(Power Distribution System Rehabilitation Project หรือ PDSR) ที่สปป.ลาวซึ่งมีการไฟฟาลาว (EDL) เปนลูกคา เริ่มรับรูรายได
ในป 2556 สวนรายไดที่เติบโตขึ้นในป 2557 เกิดจากรายไดจากธุรกิจบริการงานโครงการ PDSR ที่รับรูรายไดตอเนื่องมาและอีก
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สวนหนึ่งเปนรายไดจากธุรกิจการผลิตเสาสื่อ สารโทรคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวของเครือ ขายระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคมภายในประเทศในชวงครึ่งปหลังของป 2557
สําหรับชวง 6 เดือนแรกป 2558 บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 14.42 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนเนื่องจากชวง 6 เดือนแรกป 2558 มีปริมาณการขายเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากทั้งรายไดจากการขายตูสวิทชบอรดและ
รางเดินสายไฟ และ การรับงานเสาสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้นจากการขยายงานของผูใหบริการสื่อสารในการเพิ่มเครือขาย
มากยิ่งขึ้น แตในขณะที่การรับรูรายไดของงานโครงการ PDSR ในไตรมาส 2 ป 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557
เนื่องจากชวง 6 เดือนป 57 โดยเฉพาะในไตรมาส 2 ป 2557 รายไดงานโครงการ PDSR คอนขางสูงเนื่องจากเปนงานที่เกี่ยวกับการ
ติดตั้งวัสดุและอุปกรณที่สถานีไฟฟายอย และอุปกรณเกี่ยวกับระบบจําหนายไฟฟาตามหัวเมืองตาง ๆ ซึ่งสามารถดําเนินการได
รวดเร็วจึงรับรูรายไดไดคอนขางเร็ว ในขณะที่งานที่เกิดในไตรมาส 2 ป 2558 เปนการติดตั้งวัสดุและอุปกรณในขั้นตอนสุดทายซึ่งมี
อุปสรรคในการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ คอนขางชาเนื่องจากตองหลีกเลี่ยงผลกระทบตอประชาชน และอีกสาเหตุหนึ่งเนื่องจากงานใน
ไตรมาส 2 ป 2558 เปนการเก็บงานที่เหลือเพียงเล็กนอย และสวนใหญเปนเพียงงานดานเอกสารที่ตองใชเวลาในการรวบรวม
บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2555 – 2557 เทากับ 65.29 ลานบาท 171.29 ลานบาท และ 326.51 ลานบาท ตามลําดับ
คิดเปนอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับรอยละ 4.28 รอยละ 7.72 และรอยละ 11.56 ตามลําดับ ในป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 162.33 เมื่อเทียบกับป 2555 เนื่องจากในป 2556 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเนื่องจากงานรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟา
แรงดันสูงพรอมระบบจําหนายไฟฟา และมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 32.73 ลานบาท แตบริษัทยังคงรักษาระดับกําไรสุทธิ
ไวไดที่ประมาณรอยละ 5-11 นอกจากนั้นยังมีมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิทางภาษีจาก
เดิมรอยละ 23 ในป 2555 ลดลงเหลือรอยละ 20 ในป 2556 ซึ่งชวยแบงเบาคาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทดวย สวนในป 2557
บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มรอยละ 90.62 เนื่องมาจากรายไดจากการขายเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 38.93 ในขณะที่ตนทุนขายเพิ่มสูงขึ้นเพียง
รอยละ 21.15 เนื่องจากมีสัดสวนรายไดจากสินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูง ไดแก รางเดินสายไฟ เสาสื่อสารโทรคมนาคม เปนตน
ตลอดจนการควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่รายไดจากการใหบริการและตนทุนการใหบริการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่
เทากันคือประมาณรอยละ 20 สําหรับมูลคาตนทุนขายที่เพิ่มสูงขึ้น (รอยละ 21.15) ในสัดสวนที่นอยกวามูลคาขายที่เพิ่มสูงขึ้น
(รอยละ 39.93)
สําหรับชวง 6 เดือนแรกป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 143.07 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับรอยละ
11.77 มีอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 4.36 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 เนื่องจากในป 2558 บริษัทมีผลประกอบการที่ดี
ขึ้นจาก งานขายตูสวิทชบอรด รางเดินสายไฟและอุปกรณรองรับเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนบริษัทไดรับงานเสาไฟฟาแรงสูง เสาสื่อสาร
โทรคมนาคม มากขึ้นซึ่งสงผลตอกําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น
ฐานะการเงิน
บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2555 - 2557 และ ณ 30 มิถุนายน 2558 เทากับ 1,219.26 ลานบาท 1,936.36 ลานบาท
1,927.09 ลานบาท และ 1,767.62 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท ณ สิ้นป 2555 - 2557 และ ณ 30
มิถุนายน 2558 เทากับ 767.70 ลานบาท 1,386.39 ลานบาท 1,341.98 ลานบาท และ 1,181.88 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
62.96 รอยละ 71.60 รอยละ 69.64 และรอยละ 66.86 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
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ณ สิ้นป 2555 - 2557 และ ณ 30 มิถุนายน 2558 หนี้สินรวมมีจํานวนเทากับ 1,137.00 ลานบาท 1,633.34 ลานบาท
1,300.60 ลานบาท และ 1,046.81 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินสวนใหญของบริษัทอยูในรูปของหนี้สินหมุนเวียน โดยหนี้สิน
หมุนเวียน ณ สิ้นป 2555 - 2557 และ ณ 30 มิถุนายน 2558 มีมูลคาเทากับ 944.33 ลานบาท 1,538.83 ลานบาท 1,199.82 ลาน
บาท และ 948.40 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 87.45 รอยละ 94.21 รอยละ 92.25 และรอยละ 90.60 ของหนี้สินรวม
ตามลําดับ
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2555 - 2557 และ ณ 30 มิถุนายน 2558 มีมูลคาเทากับ 82.25 ลานบาท 303.02 ลานบาท
626.48 ลานบาท และ 720.81 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 6.75 รอยละ 15.65 รอยละ 32.51 และ รอยละ 40.78 ของ
หนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม ซึ่งสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกป นอกจากนี้ บริษัท
ไดมีการเพิ่มทุนในระหวางป เพื่อปรับโครงสรางกลุมบริษัท และนําเงินไปขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้น
นักลงทุนสัมพันธ:
นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ที่อยู : เลขที่ 107/1 หมูที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.27 ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท : 02-338-1414-9
โทรสาร : 02-708-0326-7
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