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16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
16.1 ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
บริษัทดาเนินธุรกิจ ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจาหน่ายเครื่องกาเนิดไอนา (Steam Boiler) ระบบเผาไหม้
(Combustion System) ที่มีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการงานต่างๆ
เกี่ยวกับเครื่องกาเนิดไอนา ระบบเผาไหม้ และวิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อย่างครบวงจร
บริษัทมีกลุ่มลูกค้าทังในประเทศและส่งออกไปจาหน่ายหรือให้บริการยังต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท
ได้แก่ บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (GTI), บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จากัด
(GE) และ บริษัท เจตาแบค เวียดนาม จากัด (GTV) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 99.99 ร้อยละ 99.99 และร้อยละ
100.00 ตามลาดับ (ศึกษาเพิ่มเติมลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยในหัวข้อ 2.1-1 โครงสร้างกลุ่มบริษัท) โดยกลุ่ม
ลูกค้าสาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้เครื่องกาเนิดไอนาเป็นอุปกรณ์สาคัญในการดาเนินธุรกิจ
หากพิจารณาภาพรวมของผลการดาเนินงานในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 พบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้
รวมจากการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ง บการเงินรวมเท่ากับ 1,133.59 ล้านบาท 962.29 ล้านบาท และ 921.35 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยมีลักษณะรายได้แยกเป็น 2 ประเภท คือ 1) รายได้ตามสัญญา และ 2) รายได้จากการให้บริการ โดยในปี 2556
ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ตามสัญญาเท่ากับ 981.12 ล้านบาท 813.30 ล้านบาท และ 773.83 ล้าน
บาท ตามลาดับ มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 152.47 ล้านบาท 148.99 ล้านบาท และ 147.52 ล้านบาท ตามลาดับ โดย
จะพบว่าในช่วง 3 ปีดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ตามสัญญาเฉลี่ยร้อยละ 85 ของรายได้จากการดาเนินงาน และมี
รายได้จากการให้บริการเฉลี่ยร้อยละ 15 ของรายได้จากการดาเนินงาน
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 78.45 ล้านบาท 49.73 ล้านบาท และ
68.90 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 6.86 ร้อยละ 5.11 และร้อยละ 7.27 ของรายได้รวม ตามลาดับ ทังนี
ในปี 2557 จากผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก และปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจ
ผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างชะลอการลงทุน รายได้รวมจากการดาเนินงานของบริษัทในปี 2557 จึงปรับตัว
ลดลง ในขณะที่บริษัทยังคงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายคงที่ในบางส่วน จึงเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้กาไรสุทธิของปี 2557
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ในขณะที่ปี 2558 บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจโดยเน้นเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการให้บริการ
ซึ่งมีอัตรากาไรขันต้นที่สูงกว่ารายได้ตามสัญญา กอปรกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพดีขึน
ส่งผลให้กาไรสุทธิของปี 2558 เพิ่มขึนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ทังนี หากคานวณโดยไม่รวมทังกรณีการกลับรายการ
ค่าปรับล่าช้าจานวน 13.44 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนีสินจากการรับประกันจานวน 8.04 ล้านบาท ใน
งวดบัญชีปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกาไรสุทธิ 47.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.07 ของรายได้
รวม ซึ่งอัตรากาไรสุทธิจะใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ผ่านมา
บริษัทสามารถสรุปการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินสาหรับ งวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี
2558 ได้ดังนี
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การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดาเนินธุรกิจใน 2 ลักษณะ คือ รายได้ ตามสัญญา และรายได้จากการ
ให้บริการ ทังนี บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดนโยบายในการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยรายได้ตาม
สัญญาหรือรายได้จากการรับจ้างผลิตเครื่องกาเนิดไอนาและระบบเผาไหม้จะถูกบันทึกรับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่
ทาเสร็จ (Percentage of Completion) ซึ่งคานวณตามอัตราส่วนต้นทุนของงานที่เกิดขึนจริงกับต้นทุนประมาณการทังหมดที่
ประมาณว่าจะใช้ในงานรับจ้างผลิตตามสัญญาแต่ละโครงการ อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง
สัญญาก่อสร้าง สาหรับรายได้จากการให้บริการจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าเสร็จสินแล้ว หรือรับรู้ตามระยะเวลาของ
สัญญาการให้บริการ
ตารางสรุปโครงสร้างรายได้จากการดาเนินงานและรายได้รวม
งบตรวจสอบ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
งบการเงินรวม
ล้ านบาท
ร้ อยละ ล้ านบาท
ร้ อยละ ล้ านบาท
ร้ อยละ
981.12
86.55%
813.30
84.52%
773.83
83.99%
รายได้ตามสัญญา
152.47
13.45%
148.99
15.48%
147.52
16.01%
รายได้จากการให้บริการ
1,133.59 100.00%
962.29 100.00%
921.35 100.00%
รายได้จากการดาเนินงาน-สุทธิ
10.50
11.42
26.95
รายได้อื่น
1,144.09
973.71
948.30
รายได้รวม-สุทธิ

บริษัทมีรายได้จากการดาเนินงานสุทธิ ในงวดบัญชีปี 2556 เท่ากับ 1,133.59 ล้านบาท งวดบัญชีปี 2557 เท่ากับ
962.29 ล้านบาท และงวดบัญชีปี 2558 เท่ากับ 921.35 ล้านบาท ทังนี สามารถอธิบายรายละเอียดของรายได้แยกตาม
ลักษณะการรับรู้รายได้ ดังนี
รายได้ตามสัญญา
รายได้ตามสัญญาหรือรายได้จากการรับจ้างผลิต เครื่องกาเนิดไอนาและระบบเผาไหม้ ภายใต้การดาเนินงานของ
บริษัท GTI และ GTV โดยเกิดจากการผลิตและจาหน่ายเครื่องกาเนิดไอนา และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของเครื่องกาเนิดไอนา
อาทิ Pressure Vessel, Economizer, Superheater เป็นต้น รวมถึงรายได้จากการรับเหมาโครงการที่ดาเนินการโดยวิศกร
และผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะทาง โดยรายได้ตามสัญญาในงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 981.12
ล้านบาท 813.30 ล้านบาท และ 773.83 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินงานเท่ากับ ร้อยละ
86.55 ร้อยละ 84.52 และร้อยละ 83.99 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของรายได้ตามสัญญา ดังนี
ตารางสรุปโครงสร้างรายได้ตามสัญญา-แยกตามลักษณะโครงการ
งบตรวจสอบ
งบการเงินรวม
รายได้จากโครงการต่อเนื่อง
รายได้จากโครงการใหม่
รวมรายได้ ตามสัญญา

ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
จานวน
จานวน
จานวน
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
โครงการ
โครงการ
โครงการ
454.65
143
290.40
106
334.06
100
526.47
127
522.90
115
439.77
94
981.12
270
813.30
221
773.83
194
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หากพิจารณารายได้ตามสัญญาแยกตามลักษณะโครงการจะพบว่าในปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีจานวนงานโครงการตามสัญญาทังสิน 270 โครงการ 221 โครงการ และ 194 โครงการ ตามลาดับ รายได้ตามสัญญาที่
ลดลงในปี 2557 จานวน 167.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.10 ของรายได้ปีก่อนหน้า รวมทังรายได้ที่ลดลงในปี 2558
จานวน 39.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.85 ของรายได้ปีก่อนหน้า ต่างก็เป็นผลมาจากการลดลงของจานวนงานโครงการ
ทังส่วนของโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่เหลือเพียง 221 โครงการ และ 194 โครงการตามลาดับ ทังนี จานวนโครงการ
ใหม่มีจานวนลดลงในปี 2557 และปี 2558 เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก และปัญหาทางการเมืองของ
ประเทศไทย ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจ ผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมทังของนักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศต่าง
ชะลอการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีจานวนงานที่ยังไม่ส่งมอบจานวน 112 โครงการ คิดเป็นมูลค่า
งานส่วนที่เหลือตามสัญญา (Backlog) เท่ากับ 527.24 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ ภายในปี 2559-2560 (ศึกษา
รายละเอียดงานที่ยังไม่ส่งมอบที่มีมูลค่างานคงเหลือเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่างานคงเหลือทังหมดได้ในหัวข้อ 2.2-2 งานที่
ยังไม่ได้ส่งมอบ)
ทังนี หากแบ่งรายได้ตามสัญญาตามประเภทลูกค้า พบว่า ในงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายได้ตามสัญญาจากลูกค้าภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ตามสัญญาเท่ากับร้อยละ 90.81 ร้อยละ 88.53
และร้อยละ 82.75 ตามลาดับ และจากลูกค้าต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ตามสัญ ญาเท่ากับร้อยละ 9.19 ร้อยละ
11.47 และร้อยละ 17.25 ตามลาดับ ซึ่งการเพิ่มขึนของสัดส่วนรายได้ตามสัญญาที่เกิดจากลูกค้าต่างประเทศในปี 2558 เป็น
ผลจากการเริ่มมีการรับรู้รายได้จาก GTV (บริษัทย่อย) ในส่วนของงานโครงการที่ประเทศเวียดนามตังแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของ
ปี 2558 เป็นต้นมา
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ รายได้จากการบริการหลังการขาย การซ่อมแซม บารุงรักษาผลิตภัณฑ์ และรับจ้าง
ตรวจสอบประเมินเครื่องกาเนิดไอนา เป็นต้น โดยรายได้จากการให้บริการในงวดบัญชี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เท่ากับ
152.47 ล้านบาท 148.99 ล้านบาท และ 147.52 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีรายได้จากการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง แม้จะมียอดรายได้ที่ลดลงเล็กน้อย แต่หากพิจารณาสัดส่วนรายได้จากการให้บริการต่อรายได้จากการ
ดาเนินงานของบริษัทนับตังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา จะพบว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวโน้มสัดส่วนรายได้จากการให้บริการ
ต่อรายได้จากการดาเนินงานเพิ่มขึน จากร้อยละ 13.45 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 15.48 ในปี 2557 และเป็นร้อยละ 16.01 ในปี
2558 ทังนี เป็นผลจากการให้ความสาคัญกับการสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) จากงานบริการ ทังกับลูกค้าที่ซือ
สินค้ากับบริษัท และลูกค้าอื่นที่ต้องการให้บริษัทเข้าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไอนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน
รายได้อื่น
ในงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเท่ากับ 10.50 ล้านบาท 11.42 ล้านบาท และ
26.95 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งรายได้อื่นประกอบด้วย กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบียรับ และรายได้อื่นๆ ทังนี
ในปี 2558 บริษัทมีการกลับรายการค่าปรับจากงานล่าช้า จานวน 13.44 ล้านบาท เนื่องจากมีการได้ตังประมาณการหนีสิน
ค่าปรับงานล่าช้าเนื่องจากอ้างอิ งตามสัญญาจ้างผลิตเครื่องกาเนิดไอนาจากลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่ง ซึ่งเกินกาหนด
ระยะเวลาส่งมอบในสัญญา แต่บริษัทมีความคืบหน้าในการดาเนินงานผลิตติดตังเครื่องกาเนิดไอนาให้แก่ ลูกค้ารายดังกล่าว
ลูกค้าจึงได้ส่งหนังสือแจ้งยืนยันมายังบริษัทว่าจะไม่คิดค่าปรับงานล่าช้าโครงการดังกล่าว ดังนันในปี 2558 บริษัทจึงได้กลับ
รายการค่าปรับทังจานวนโดยบันทึกเป็นรายได้อื่น
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ต้นทุนและกาไรขั้นต้น
ต้นทุน
ในงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนรวมเท่ากับ 918.42 ล้านบาท 771.97 ล้าน
บาท และ 735.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.02 ร้อยละ 80.22 และ ร้อยละ 79.81 ของรายได้จากการดาเนินงาน
ตามลาดั บ ประกอบด้วยต้น ทุน งานตามสัญญา และต้ นทุ นการให้ บริ การ ซึ่ง สอดคล้ องกั บประเภทของรายได้ โดยการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เป็นไปในแนวทางเดียวกับรายได้ ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ทังนี
สามารถอธิบายรายละเอียดของต้นทุนตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี
งบการเงินรวม
ต้นทุนจากการดาเนินงาน
และอัตราต้นทุนต่อรายได้แยก
ตามประเภท
ต้นทุนงานตามสัญญา
ต้นทุนการให้บริการ
รวมต้นทุน

ปี 2556
อัตราต้นทุน
ล้านบาท
ร้อยละ
796.10
81.14%
122.32
80.23%
918.42

งบตรวจสอบ
ปี 2557
อัตราต้นทุน
ล้านบาท
ร้อยละ
662.49
81.46%
109.48
73.48%
771.97

ปี 2558
อัตราต้นทุน
ล้านบาท
ร้อยละ
635.69
82.15%
99.65
67.55%
735.34

ต้นทุนงานตามสัญญา
ต้นทุนงานตามสัญญาส่วนใหญ่เกิดจากการซือวัตถุดิบ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สาหรับนามาใช้ในการผลิตเครื่อง
กาเนิดไอนาชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุดิบหลักที่มีมูลค่าการสั่งซือมากที่สุดเฉลี่ยในแต่ละปี คือ แผ่นเหล็ก ท่อ
เหล็ก และเหล็กโครงสร้าง ต้นทุนงานตามสัญญาส่วนอื่น คือ ค่าแรงในการผลิต ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสาหรับ งานหล่อขึนรูป
อุปกรณ์บางส่วน และผู้รับเหมาช่วงสาหรับงานติดตัง โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับเหมาช่วง
ทุกโครงการ และค่าใช้จ่ายในการผลิต (Overhead) โดยสัดส่วนต้นทุนงานตามสัญญาต่อรายได้ตามสัญญาในปี 2556 ปี
2557 ปี 2558 เท่ากับร้อยละ 81.14 ร้อยละ 81.46 และร้อยละ 82.15 ตามลาดับ ซึ่งสาเหตุที่ทาให้สัดส่วนต้นทุนงานตาม
สัญญาต่อรายได้ในปี 2558 เพิ่มสูงขึนจากงวดปี 2557 เกิดจากปัจจัยหลักคือการที่ลูกค้าขอลดราคาสินค้าให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ในขณะที่บริษัทเองยังคงยึดมั่นในการผลิตสิ นค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากล ต้นทุนการผลิตจึงไม่
สามารถปรับลดลงได้ กอปรกับปัจจัยอื่นๆ อาทิ การปรับเพิ่มค่าแรงพนักงานฝ่ายผลิต ค่าล่วงเวลาของฝ่ายผลิต และค่าซ่อม
บารุงในช่วงรับประกันผลงาน เป็นต้น นอกจากนี ในงวดดังกล่าว บริษัทมีต้นทุนงานตามสัญญาเพิ่มขึนจากบางโครงการ
เนื่องจากบริษัทต้องปรับแก้ไขงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ทังนี ในปี 2558 ฝ่ายบัญชี
ของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนีสินจากการรับประกัน (warrantee) จากเดิมที่ตังประมาณการหนีสินทุกๆ
สัญญางาน เหลือเพียงจะตังประมาณการหนีสินจากการรับประกันงานเฉพาะโครงการที่มีระบุการรับประกันไว้ในสัญญางาน
เท่านัน และปรับลดอัตราประมาณการจากร้อยละ 3 เป็นอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่างานตามสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูล
ที่เกิดขึนจริงในรอบบัญชีปี 2557 โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตังแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งผู้บริหารและฝ่ายบัญชีพิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยบันทึกยอดที่ปรับลดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานตามสัญญา อย่างไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการหนีสินจากการรับประกันดังกล่าวมีผลทาให้ต้นทุนงานตามสัญญาในปี 2558 ลดลง 8.04 ล้านบาท
(เมื่อเทียบกับประมาณการหนีสินจากการรับประกันในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่างานตามสัญญา) ดังนัน ผลกระทบหากไม่มี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนีสินจากการรับประกันดังกล่าว ในงวดบัญชีปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจะมีต้นทุนงาน
ตามสัญญาเท่ากับ 643.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราต้นทุนงานตามสัญญาต่อรายได้ตามสัญญาเท่ากับร้อยละ 83.18
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ต้นทุนการให้บริการ
สาหรับต้นทุนการให้บริการเกิดจากการดูแล ซ่อมแซมเครื่องกาเนิดไอนา รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่บางชินของเครื่อง
กาเนิดไอนาหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการที่มีแนวโน้ม
ลดลงนับตังแต่งวดบัญชีปี 2556 เป็นต้นมา ดังจะเห็นจากสัดส่วนต้นทุนให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการในปี 2556
เท่ากับร้อยละ 80.23 ลดลงเหลือร้อยละ 73.48 ในปี 2557 และเหลือร้อยละ 67.55 ในปี 2558 ทัง ซึ่งเป็นผลจากการบริหาร
ต้นทุนงานบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึน ทาให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถลดต้นทุนงานบริการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าขนส่ง และต้นทุนอะไหล่และอุปกรณ์ เป็นต้น
กาไรขันต้นและอัตรากาไรขันต้น
กาไรขัน้ ต้ น และ % ต่ อรายได้
แยกตามประเภทงาน
กาไรขั้นต้นจากงานตามสัญญา
กาไรขั้นต้นจากงานให้บริการ
กาไรขัน้ ต้ นรวม
อัตรากาไรขัน้ ต้ น (%)

ปี 2556
ล้ านบาท % ต่ อรายได้
185.02
18.86%
30.15
19.77%
215.17
18.98%

งบตรวจสอบ
ปี 2557
ล้ านบาท % ต่ อรายได้
150.81
18.54%
39.51
26.52%
190.32
19.78%

ปี 2558
ล้ านบาท % ต่ อรายได้
138.14
17.85%
47.87
32.45%
186.01
20.19%

บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรขันต้นในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 215.17 ล้านบาท 190.32 ล้านบาท และ
186.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรขันต้นเท่ากับร้อยละ 18.98 ร้อยละ 19.78 และร้อยละ 20.19 ตามลาดับ โดยในปี 2556
ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรขันต้นจากงานตามสัญญาเท่ากับ 185.02 ล้านบาท 150.81 ล้านบาท และ
138.14 ล้านบาท และกาไรขันต้นจากการให้บริการเท่ากับ 30.15 ล้านบาท 39.51 ล้านบาท และ 47.87 ล้านบาท ตามลาดับ
ทังนี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาตังแต่ปี 2556-2558 พบว่าอัตรากาไรขันต้นจากงานตามสัญญาปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาตลอด
ในขณะที่อัตรากาไรขันต้นจากการให้บริการมีการปรับเพิ่มขึนอย่างมีนัยสาคัญอย่างต่อเนื่องทุกปี กอปรกับสัดส่วนรายได้จาก
การให้บริการเพิ่มขึนทุกปีจากร้อยละ 13.45 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 15.48 และร้อยละ 16.01 ในปี 2557 และปี 2558
ตามลาดับ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากาไรขันต้นเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีดังกล่าว
ทังนี ผลกระทบหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนีสินจากการรับประกันตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อต้นทุนงาน
ตามสัญญา (เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 2 ของมูลค่างานสัญญา) ในงวดบัญชีปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจะมี
กาไรขันต้นจากงานตามสัญญาเท่ากับ 130.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรขันต้นจากงานตามสัญญาเท่ากับร้อยละ 16.82
ของรายได้จากงานตามสัญญา หรือมีกาไรขันต้นรวมเท่ากับ 177.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรขันต้นเท่ากับร้อยละ 19.32
ของรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สาหรับงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ
122.92 ล้านบาท 136.99 ล้านบาท และ 129.74 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินงานเท่ากับร้อยละ 10.84
ร้อยละ 14.24 และร้อยละ 14.09 ตามลาดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สาคัญ ดังนี
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย สาหรับงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 69.52 ล้านบาท
69.76 ล้านบาท และ 66.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ร้อยละ 7.25 และร้อยละ 7.18 ของรายได้จากการดาเนินงาน
ตามลาดับ ทังนี ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ผลตอบแทนพนักงานขาย โบนัส และสวัสดิการ
พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการขายรายการอื่น อาทิ ค่าลิขสิทธิ์ ที่บริษัทต้องจ่ายให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อ ให้รับรองแบบทาง
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วิศวกรรมของเครื่องกาเนิดไอนา (เฉพาะโครงการที่ใช้แบบจากเจ้าของเทคโนโลยี ) ค่านายหน้าบุคคลภายนอก ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพานะและค่าเดินทางของทีมงานฝ่ายขาย เป็นต้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาหรับงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 53.40 ล้าน
บาท 67.23 ล้านบาท และ 63.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.71 ร้อยละ 6.99 และร้อยละ 6.91 ของรายได้จากการ
ดาเนินงาน ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เ กิดจากรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน
ลาดับถัดมาเกิดจากรายการค่าเสื่อ มราคายานพาหนะและอาคารสานักงาน ค่าตัดจาหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน ค่าเช่า
ทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภค บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2557 เพิ่มขึนเนื่องจากการปรับฐาน
เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานฝ่ายบริหาร การจัดตังกองทุนสารองเลียงชีพแล้วเสร็จในปี 2557 ซึ่งส่งผลให้บริษัทและ
บริษัทย่อยมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนสารองเลียงชีพ ค่าเสื่อม
ราคาอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน ยานพาหนะและเครื่องใช้สานักงานที่มีการลงทุนเพิ่มทุกปี และค่าใช้จ่ายของที่
ปรึกษาด้านต่างๆ ในการเตรียมนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง บริษัทย่อยมีการตังค่าเผื่อหนีสงสัยจะ
สูญเพิ่มเติมจากนโยบายปกติสาหรับลูกหนีการค้า 2 รายคิดเป็นค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญรวมประมาณ 6.50 ล้านบาท และ
สาหรับลูกหนีส่วนงานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ (Un-Bill) 1 ราย คิดเป็นค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญประมาณ 5.00 ล้านบาท
เนื่องจากพบข้อบ่งชีว่าอาจจะเก็บเงินจากลูกหนีรายดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งเป็นลูกหนีการค้าที่ ค้างชาระไม่เกิน 12 เดือน (บริษัทมี
นโยบายตังค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญร้อยละ 100 สาหรับลูกหนีการค้าที่ค้างชาระเกินกาหนดมากกว่า 12 เดือน) เป็นต้น ทังนี ใน
งวดบัญชีปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง เนื่องจากไม่มีการตังค่าเผื่อหนีสงสัยจะสู ญเพิ่มเติม
นอกเหนือจากนโยบายปกติเหมือนกับที่มีในปี 2557 ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายบางรายการปรับตัวเพิ่มขึน อาทิ เงินเดือนจากการ
เพิ่มทีมงานฝ่ายสานักงาน โบนัส ผลตอบแทนพนักงาน ค่าเสื่อมราคาอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน เป็นต้น
ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 3.98 ล้านบาท
2.84 ล้านบาท และ 3.62 ล้านบาท ตามลาดับ ต้นทุนทางการเงินทังหมดเป็นดอกเบียจ่ายที่เกิดจากการใช้วงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน ส่วนใหญ่เป็นวงเงินหมุนเวียนเพื่อการพาณิชย์ เช่ น ค่าธรรมเนียม L/C ดอกเบียจากภาระหนีตามสัญญาท
รัสต์รีซีท ดอกเบียเงินผ่อนเจ้าหนีเช่าซือ และดอกเบียจากภาระหนีตามเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 20.32
ล้านบาท 12.18 ล้านบาท และ 10.70 ล้านบาท ตามลาดับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2557 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556
ซึ่งแปรผันตามการลดลงของกาไรก่อนภาษีอันเนื่องมาจากการลดลงของรายได้ การลดลงของอัตรากาไรขันต้น และการ
เพิ่มขึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่สาหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2558 ปรับตัวลดลงในขณะที่มี
กาไรก่อนภาษีสูงกว่าปี 2557 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้และกาไรสุทธิส่วนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI ในจานวนที่
เพิ่มขึนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมา
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ สาหรับงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 78.45 ล้านบาท 49.73
ล้านบาท และ 68.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 6.86 ร้อยละ 5.11 และร้อยละ 7.27 ของรายได้รวม ตามลาดับ
โดยสาเหตุที่ทาให้อัตรากาไรสุทธิในปี 2557 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากในปี 2557 เกิดผลกระทบ
จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก และปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจ ผู้ประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรมชะลอการลงทุน ภาพรวมรายได้จากการดาเนินงานของบริษัทในปี 2557 จึงปรับตัวลดลง ในขณะที่บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน สวัสดิการพนักงาน และค่าใช้จ่ายใน
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การเตรียมนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้กาไรสุทธิของปี 2557 ลดลง สาหรับงวด
บัญชีปี 2558 มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากนโยบายเพิ่มสัดส่วนรายได้
จากงานบริการ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปี 2558 มีการกลับรายการ
ค่าปรับงานล่าช้าจานวน 13.44 ล้านบาท จากงานต่างประเทศงานหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าปรับงานล่าช้าใน
งวดบัญชีปี 2556 ตามหลักความระมัดระวัง ทั้งนี้ บริษัทมีความคืบหน้างานเป็นลาดับและในปี 2558 ลูกค้าได้แจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่าจะไม่คิดค่าปรับงานล่าช้าสาหรับโครงการดังกล่าว บริษัทจึงกลับรายการโดยบันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้
อื่นทั้งจานวน 13.44 ล้านบาท ในงวดบัญชีปี 2558 ซึ่งหากพิจารณาโดยไม่รวมการกลับรายการค่าปรับที่เป็นรายการที่เกิดขึ้น
เป็นพิเศษข้างต้น จะพบว่าอัตรากาไรสุทธิของงวด 12 เดือนของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5.93 ของรายได้รวม ทั้งนี้ หากคานวณ
ผลกระทบกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินจากการรับประกันตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อต้นทุนงานตามสัญญา
(เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 2 ของมูลค่างานสัญญา) จานวน 8.04 ล้านบาท ในงวดบัญชีปี 2558 บริษัทและ
บริษัทย่อยจะมีกาไรสุทธิเท่ากับ 60.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.42 ของรายได้รวม และหากคานวณ
โดยไม่รวมทั้งกรณีการกลับรายการค่าปรับล่าช้าจานวน 13.44 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินจากการ
รับประกันจานวน 8.04 ล้านบาท ในงวดบัญชีปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกาไรสุทธิ 47.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไร
สุทธิเท่ากับร้อยละ 5.07 ของรายได้รวม ซึ่งอัตรากาไรสุทธิจะใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ผ่านมา
ตารางสรุปกาไรสุทธิแต่ละกรณี
รายการ (หน่วย : ล้านบาท)
1) ตามงบการเงิน
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
2) กรณีไม่ รวมการกลับรายการค่ าปรับในปี 58
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
3) กรณี ไม่ รวมการเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
หนีส้ ินจากการรับประกันในปี 58
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
4) กรณีไม่ รวมการกลับรายการค่ าปรั บ และไม่
รวมการเปลี่ ยนแปลงประมาณการหนี ส้ ินจาก
การรับประกันในปี 58
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

78.45
6.86%

49.73
5.11%

68.90
7.27%

78.45
6.86%

49.73
5.11%

55.46
5.93%

78.45
6.86%

49.73
5.11%

60.86
6.42%

78.45
6.86%

49.73
5.11%

47.42
5.07%

16.2 ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 651.24 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 เท่ากับ 678.87 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 624.34 ล้านบาท โดยรายการสินทรัพย์ที่สาคัญ ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี
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สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 312.47
ล้านบาท 428.56 ล้านบาท และ 386.88 ล้านบาท ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญดังต่อไปนี
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เท่ากับ 58.62 ล้านบาท 95.40 ล้านบาท และ 46.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 9.00 ร้อยละ
14.05 และร้อยละ 7.52 ตามลาดับ โดยรายการดังกล่าว ประกอบด้วย เงินสด เงินสดย่อย และเงินฝากธนาคารทังในรูปแบบ
เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากประจาระยะสัน ทังนี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มขึนถึงร้อยละ 93.69 สาเหตุหลักมาจากในปี
2557 บริษัทได้มีการปรับวงเงินสินเชื่อและไถ่ถอนการจานาเงินฝากบางส่วน เป็นผลให้บริษัทได้รับเงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
จานาเพื่อคาประกันหนังสือคาประกัน (Bank Guarantee) คืนกลับมา และการที่เงินสดลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อจัดโครงสร้างทุนก่อนเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558
เท่ากับ 112.64 ล้านบาท 126.80 ล้านบาท และ 126.66 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 17.30 ร้อย
ละ 18.68 และร้อยละ 20.29 ตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
รายการลูกหนี้การค้า (หน่วย : ล้านบาท)
ลูกหนีการค้า*
หัก ค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนีอื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

31 ธ.ค. 2556
99.76
(7.33)
92.43
20.21
112.64

31 ธ.ค. 2557
124.36
(13.44)
110.92
15.87
126.79

31 ธ.ค. 2558
115.50
(6.11)
109.39
17.27
126.66

หมายเหตุ : * ลูกหนีการค้า หมายถึง ลูกหนีการค้าบริษัทอื่น และลูกหนีการค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการลูกหนีการค้าสุทธิเท่ากับ
99.76 ล้านบาท 124.36 ล้านบาท และ 115.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.05 ร้อยละ 87.48 และร้อยละ 86.99 ของลูกหนี
การค้าและลูกหนีอื่น โดยรายการลูกหนีอื่น ประกอบด้วย ค่าใช่จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า และลูกหนี
กรมสรรพากร โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเฉลี่ยในช่วงปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 34 วัน 41 วัน
และ 46 วัน ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการลูกหนีการค้าที่ยังไม่ถึงกาหนด
ชาระ เท่ากับ 41.65 ล้านบาท 47.08 ล้านบาท และ 92.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.75 ร้อยละ 37.86 และร้อยละ 80.08
ของลูกหนีการค้าทั่วไปก่อนหักค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ ตามลาดับ และมีลูกหนีการค้าที่เกินกาหนดชาระเท่ากับ 58.11 ล้าน
บาท 77.28 ล้านบาท และ 23.01 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.25 ร้อยละ 62.14 และร้อยละ 19.92 ของลูกหนีการค้า
ทั่วไปก่อนหักค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ ตามลาดับ โดยกว่าร้อยละ 75 ของลูกหนีการค้าในปี 2556 และปี 2557 เป็นลูกหนีการค้า
ที่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหนีการค้าที่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือนลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 30 ของลูกหนีการค้าที่เกินกาหนดชาระ ทังนี บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้เครดิตเทอมประมาณ 3060 วัน ยกเว้นเป็นกรณีโครงการพิเศษที่มีมูลค่าสูง ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาให้เครดิตเทอมกับลูกค้าแต่ละราย
แตกต่างกัน โดยบริษัทจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินของลูกค้า รวมถึงประวัติการชาระเงิน และระยะเวลาในการเป็นคู่ค้า
นอกจากนี บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดนโยบายการพิจารณาตังค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญร้อยละ 100 จากยอดลูกหนีการค้าที่มี
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อายุหนีคงค้างเกินกาหนดนานกว่า 1 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอด
ลูกหนีแยกตามอายุหนีคงค้างดังนี
รายการลูกหนี้ (หน่วย : ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้าทั่วไป
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558

รวม
หัก ค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ
รวม
ลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้อื่นๆ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

41.65
43.08
3.77
2.33
8.93
99.76
(7.33)
92.43

47.08
57.08
2.10
5.35
12.75
124.36
(13.44)
110.92

92.49
6.57
4.82
5.57
6.05
115.50
(6.16)
109.38

92.43
20.21
112.64

110.92
15.87
126.79

109.38
17.27
126.65

- มูลค่างานบริการเสร็จที่ยงั ไม่เรียกเก็บ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ สุทธิเท่ากับ 119.51
ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวได้มีการหักค่าเผื่ อหนีสงสัยจะสูญ ไว้จานวน 9.66 ล้านบาท ทังนี มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่
เรียกเก็บจะแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ ซึ่งคานวณตามอัตราส่วนต้นทุนของงาน
ให้บริการที่เกิดขึนกับต้นทุนทังหมดที่ประมาณว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญา โดยที่บริษัทหรือบริษัทย่อยยังไม่ได้ออกใบ
แจ้งหนีเพื่อเรียกเก็บเงิน เนื่องจากยังไม่ถึงกาหนดเรียกเก็บเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาของแต่ละโครงการ
- สินค้าคงเหลือ
รายการสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสินเปลือง งานระหว่างทา และสินค้าระหว่างทาง
โดยรายการสินค้าคงเหลือกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้าคงเหลือทังหมด เป็นวัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสินเปลือง ซึ่งได้แก่
วัตถุดิบที่บริษัทสั่งซือมาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า อาทิ เหล็กและท่อสาหรับทาโครงของเครื่องกาเนิดไอนา ท่อไฟ ท่อ
นา เป็นต้น รวมถึงอะไหล่ที่ใช้สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาตามสัญญางานบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 61.88
ล้านบาท 63.83 ล้านบาท และ 93.73 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 9.50 ร้อยละ
9.40 และร้อยละ 15.01 ตามลาดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึนของมูลค่าสินค้าคงเหลือสินปี 2558 เกิดจากการเพิ่มขึน
ของยอดวัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสินเปลืองจานวน 26.05 ล้านบาท ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยสั่งซือเข้ามาเพื่อรองรับการผลิต
เครื่องกาเนิดไอนาแบบท่อนาและเครื่องกาเนิดไอนาเชือเพลิงชีวมวล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมี
รายการงานระหว่างทาเท่ากับ 4.76 ล้านบาท และรายการสินค้าระหว่างทางเท่ากับ 4.63 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการสั่งซือ
วัตถุดิบ และอะไหล่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าจากต่างประเทศ ทังนี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึก
รายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเท่ากับ 6.33 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับยอดสินปี 2557 การตังค่าเผื่อมูลค่าสินค้า ลดลงเกิดจาก
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สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าเสียหาย สินค้าล้าสมัย และสินค้าค้างนาน บริษัทกาหนดนโยบายการตังค่าเผื่อตามมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายจาเป็นในการขาย
การแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัท และบริษัทย่อยจะแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ากว่า โดยใช้หลักการบัญชีเข้าก่อน-ออกก่อน สาหรับวัตถุดิบและวัสดุสินเปลือง แต่สาหรับงานระหว่างทาและ
สินค้าระหว่างทางจะแสดงราคาวัตถุดิบในราคาทุนตามวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี
รายการสินค้าคงเหลือ (หน่วย : ล้านบาท)
วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสินเปลือง
งานระหว่างทา
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

31 ธ.ค. 2556
63.88
1.13
3.20
68.21
6.33
61.88

31 ธ.ค. 2557
64.62
1.68
3.86
70.16
6.33
63.83

31 ธ.ค. 2558
90.67
4.76
4.63
100.06
6.33
93.73

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ
338.77 ล้านบาท 250.31 ล้านบาท และ 237.46 ล้านบาท ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญดังต่อไปนี
- เงินฝากธนาคารติดภาระคาประกันกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคาประกัน
เป็นจานวน 116.58 ล้านบาท 19.67 ล้านบาท และ 15.69 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ
ร้อยละ 17.90 ร้อยละ 2.90 และร้อยละ 2.51 ตามลาดับ ซึ่งยอดเงินฝากประจาที่ติดภาระคาประกันใช้สาหรับเป็นหนังสือคา
ประกันตามสัญญางานและคาประกันวงเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารพาณิชย์ ทังนี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝาก
ธนาคารที่ติดภาระคาประกันลดลงจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 96.91 ล้านบาท เป็นผลมาจากการปรับวงเงินสินเชื่อ
ในปี 2557 และสามารถไถ่ถอนการจานาเงินฝากประจาบางส่วนได้
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
เท่ากับ 194.99 ล้านบาท 193.02 ล้านบาท และ 184.70 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อย
ละ 29.94 ร้อยละ 28.43 และร้อยละ 29.58 ตามลาดับ ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนซือเครื่องจักร ลงทุนส่วน
ปรับปรุงอาคารเช่า และเครื่องใช้สานักงานเพิ่มเติมรวมทังสินประมาณ 7.09 ล้านบาท รวมทังมีมูลค่างานระหว่างก่อสร้าง
เพิ่มขึน 6.31 ล้านบาท แต่สาเหตุที่ทาให้มูลค่า สุทธิของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง เป็นผลจากการตัดค่าเสื่อม
ราคาทรั พ ย์ สิน ตามนโยบายบั ญ ชี ที่ ก าหนด ทั งนี บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ น าที่ ดิ น และอาคารบางส่ ว นจดจ านองเป็ น
หลักประกันสาหรับการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสินรวมเท่ากับ 278.28 ล้านบาท
266.20 ล้านบาท และ 311.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 42.73 ร้อยละ 39.21 และร้อยละ
49.94 ตามลาดับ ทังนี รายการหนีสินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ มีดังนี
หนี้สนิ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสินหมุนเวียน เท่ากับ 241.19 ล้าน
บาท 237.22 ล้านบาท และ 288.84 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญดังต่อไปนี
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- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี
2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 28.44 ล้านบาท 27.30 ล้านบาท และ 39.11 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 4.37 ร้อยละ 4.02 และร้อยละ 6.26 ตามลาดับ ซึ่งการเพิ่มขึนของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นผลจากการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสันประเภทตั๋วสัญญาใช้
เงินจานวน 30.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ทังนี เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่ ได้แก่
หนีสินตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการสั่งซือสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อ
นามาผลิตสินค้า
- เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่นเท่ากับ
155.54 ล้านบาท 148.31 ล้านบาท และ 203.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 23.88 ร้อยละ
21.85 และร้อยละ 32.66 ตามลาดับ โดยแบ่งเป็นเจ้าหนีการค้าเท่ากับ 108.94 ล้านบาท 89.79 ล้านบาท และ 146.63 ล้าน
บาท และเจ้าหนีอื่นเท่ากับ 46.59 ล้านบาท 58.51 ล้านบาท และ 57.25 ล้านบาท รายการเจ้าหนีอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ต่างๆ และประมาณการหนีสินจากการรับประกัน ทังนี เจ้าหนีการค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย คือ เจ้าหนีการค้าค่า
เหล็ก และท่อ เป็นต้น โดยหากพิจารณาระยะเวลาการชาระหนีแก่เจ้าหนีการค้าจะพบว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลา
การชาระหนีแก่เจ้าหนีการค้าเฉลี่ยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 37 วัน 46 วัน และ 57 วัน ตามลาดับ
- ประมาณการหนีสินจากค่าปรับงานล่าช้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการประมาณการหนีสินจากค่าปรับงานล่าช้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557
และปี 2558 เท่ากับ 22.23 ล้านบาท เท่ากับ 23.96 ล้านบาท และเท่ากับ 8.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ากับร้อยละ 3.41 ร้อยละ 3.53 และร้อยละ 1.41 ตามลาดับ ซึ่งเกิดจากการที่ ณ วันสินงวดดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยยัง
ไม่ได้ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา บริษัทจึงตังประมาณการหนีสินจากค่าปรับงานล่าช้าไว้ โดย
อ้างอิงตามสาระสาคัญของสัญญางาน ทังนี ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีความคืบหน้าในการส่งมอบงานให้แก่ ลูกค้า
ต่างประเทศรายหนึ่ง โดยลูกค้าได้ทาหนังสือแจ้งไม่เรียกร้องค่าปรับจากงานดังกล่าว บริษัทจึงทาการกลับรายการดังกล่าวโดย
บันทึกเป็นรายได้อื่นจานวน 13.44 ล้านบาท ในงวดบัญชีปี 2558
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 37.09 ล้าน
บาท 28.98 ล้านบาท และ 22.98 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญดังต่อไปนี
-

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิจาก
ยอดที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี เท่ากับ 9.24 ล้านบาท 8.04 ล้านบาท และ 3.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์
รวมเท่ากับร้อยละ 1.42 ร้อยละ 1.18 และร้อยละ 0.58 ตามลาดับ หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ได้แก่ สัญญาเช่าซือรถยนต์ที่
ใช้ในบริษัทและบริษัทย่อย มีระยะเวลาการผ่อนชาระ 48-60 งวด งวดละเท่าๆ กัน และจะทยอยหมดภาระภายในปี 2560
-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ
20.76 ล้านบาท 16.73 ล้านบาท และ 12.38 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากยอดที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เท่ากับ 15.46 ล้านบาท 11.43 ล้านบาท และ 7.08 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 2.37
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ร้อยละ 1.68 และร้อยละ 1.13 ตามลาดับ ซึ่งยอดเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนื่องจาก
การผ่อนชาระคืนเงินต้นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ ทังนี บริษัทมีเงื่อนไขต้องดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระ
หนี (DSCR: Debt Service Coverage Ratio) กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง โดยคานวณจากกาไรก่อนหักดอกเบีย,
ภาษี, ค่าเสื่อมราคา (EBITDA: Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) ก่อนรายการพิเศษ หาร
ด้วยส่วนของหนีสินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี ของงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
รวมดอกเบียจ่ายเงินกู้ ทังระยะยาวและระยะสัน ไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า และต้องดารงอัตราส่วนหนีสินต่อทุน
(D/E : Debt to Equty Ratio) ไม่เกินกว่า 3:1
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558
เท่ากับ 372.96 ล้านบาท 412.67 ล้านบาท และ 312.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 57.27
ร้อยละ 60.79 และร้อยละ 50.06 ตามลาดับ ทังนี รายการส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ มีดังนี
-

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 240.00 ล้านบาท มีทุนชาระแล้ว 180.00 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 28.83 ของสินทรัพย์รวม โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ผู้ถือ
หุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 60.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 240,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครังแรก (IPO)
- กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เท่ากับ 237.58 ล้านบาท
275.07 ล้านบาท และ 98.47 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 36.48 ร้อยละ 40.52 และ
ร้อยละ 15.77 ตามลาดับ บริษัทมีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องจนถึงสินปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีกาไร
สุทธิมาโดยตลอดทุกปี ทังนีสาเหตุที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลงเนื่องจากมีการ
จัดสรรสารองตามกฎหมายเพิ่มขึนจนมีจานวนเท่ากับ 14.50 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557 จานวน 57.50
ล้านบาท ซึ่งบริษัทจ่ายปันผลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับปี 2558 ให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจานวน 11.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทังสิน 175.00 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสาหรับปี 2558 ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และ วันที่ 30 กันยายน 2558
ทังนี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 2/2559 มีมตินาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณา
อนุมัติการจ่ายปันผลสาหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจานวน 720 ล้านหุ้น ในอัตราปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.032 บาท คิดเป็น
เงินปันผลจ่ายทังสิน 23.04 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิประจาปี 2558 หลังหักสารองตามกฎหมายแล้ว
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิประจาปีหลังหักสารองต่างๆ
ทังนี คณะกรรมการบริษัทกาหนดวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 2 มีนาคม 2559 ดังนัน ผู้จองซือหุ้น
IPO ในคราวนีจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสาหรับปี 2558 ดังกล่าว
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
บริษัทมีอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 0.75 เท่า
0.65 เท่า และ 1.00 เท่า ตามลาดับ โดยเมื่อสินปี 2558 อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึนจากสินปี 2557 เป็นผลมา
จาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) การเพิ่มขึนของรายการหนีสินหมุนเวียนทางการค้า คือ เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น 2) ส่วนของผู้
ถือหุ้นปรับลดลงจากการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557 และปันผลระหว่างกาลสาหรับปี 2558 เพื่อจัดโครงสร้างทุนเตรียม
ตัวนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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สภาพคล่อง
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 312.47 ล้าน
บาท 428.56 ล้านบาท และ 386.88 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 47.98 ร้อยละ
63.13 และร้อยละ 61.97 ตามลาดับ
บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 241.19 ล้าน
บาท 237.22 ล้านบาท และ 288.84 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 37.04 ร้อยละ
34.94 และร้อยละ 46.26 ตามลาดับ
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนีสินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วน
สภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 1.30 เท่า 1.81 เท่า และ 1.34 เท่า ตามลาดับ และมี
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.71 เท่า 0.94 เท่า และ 0.60 เท่า ตามลาดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นผลมาจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง
จากสินปี 2557 จานวน 48.42 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล รายการมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บที่ลดลงจานวน
22.11 ล้านบาท อีกทังการเพิ่มขึนของเจ้าหนีการค้าจากสินปี 2557 จานวน 55.57 ล้านบาท ทังหมดนีเป็นผลให้อัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงมาอยู่ที่อัตรา 0.60 เท่า ทังนีหากพิจารณาวงจรเงินสด (Cash Cycle)
จะพบว่าสินปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีวงจรเงินสดติดลบเท่ากับ 3.12 วัน 4.42 วัน และ 11.01 วัน ตามลาดับ
เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาชาระหนีเจ้าหนีการค้าที่ยาวนานกว่าระยะเวลาเก็บหนีเฉลี่ยของลูกหนีการค้า
กระแสเงินสด
สาหรับงวดปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้ม า/(ใช้ไป)จากกิจกรรมการ
ดาเนินงาน เท่ากับ 147.13 ล้านบาท (20.87) ล้านบาท และ 130.12 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งการเพิ่มขึนของกระแสเงินสด
จากการดาเนินงานในงวดปี 2558 เป็นผลจากการมีกาไรสุทธิในงวด การได้รับชาระหนีจากลูกหนีการค้า และการลดลงของ
รายการมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ และการเพิ่มขึนของเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น
สาหรับงวดปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน
เท่ากับ (102.37) ล้านบาท 82.65 ล้านบาท และ (9.58) ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการลงทุนซือสินทรัพย์ถาวร
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกปี ยกเว้นปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุน เนื่องจากการ
ได้รับคืนเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคาประกันจานวน 96.91 ล้านบาท ในขณะที่มีการลงทุนซือสินทรัพย์ถาวรและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเล็กน้อย ทังนีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนดังกล่าวน้อยกว่ากระแสเงินสดที่ได้มาจากการรับคืนเงินฝาก
สถาบันการเงิน
สาหรับงวดปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มา/(ใช้ไป)จากกิจกรรมการจัดหา
เงิน เท่ากับ (27.66) ล้านบาท (24.98) ล้านบาท และ (169.14) ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งในแต่ละปีบริษัทและบริษัทย่อยจะมี
การชาระคืนหนีให้แก่เจ้าหนีสถาบันการเงิน ตามเงื่อนไข ทังนีบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2557 จานวน 10.01 ล้านบาท
และในปี 2558 จานวน 232.50 ล้านบาท
16.3 ปัจจัยและอิทธิพลทีอ่ าจมีผลต่อผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ได้แก่

หน้าที่ 16 - 13

บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

การลดลงของกาไรต่อหุ้นเนื่องจากจานวนหุ้นสามัญทีเ่ พิ่มขึนจากการเพิม่ ทุน
จากงบการเงินรวมประจาปี 2558 สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเท่ากับ 180.00
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับงวดดังกล่าว
เท่ากับ 68.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากาไรต่อหุ้นประมาณ 0.07 บาทต่อหุ้น โดยคานวณจากจานวนหุ้นสามัญที่จาหน่าย
ได้แล้วทังหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนเป็นครังแรก (IPO) อ้างอิงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัทจะมีทุน
จดทะเบียนชาระแล้วจานวน 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครังนี อาจส่งผลให้อัตรากาไรต่อหุ้นของบริษัทที่จะเกิดขึนในอนาคตปรับลดลง
หากบริษัทไม่สามารถสร้างกาไรสุทธิให้มีอัตราการเติบโตที่มากกว่าอัตราการเพิ่มขึนของจานวนหุ้นสามัญดังกล่าว
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