บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

16.

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

16.1

ผลการดาเนินงาน

ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้า แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และแผงควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สานักงาน
ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็น ต้น ภายใต้ตราสินค้า “BSM”, “BM” , “BS” และ “BEST” และ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่น ๆ จากโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า สินค้าของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunking and White Conduits)
2) ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures)
3) แผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (Electrical Switchboards and Lighting Fixtures)
4) โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal Working)
5) แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments)
6) ชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts)
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 679.73 ล้านบาท 842.89 ล้านบาท 698.41 ล้านบาท และ 614.40 ล้านบาท ตามลาดับ
และมีก าไรสุ ทธิในช่วงเวลาดังกล่าว เท่ากับ 17.12 ล้านบาท 52.54 ล้านบาท 45.34 ล้านบาท และ 47.14 ล้ านบาท
ตามลาดับ
รายได้
บริษัทมีรายได้รวมในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
เท่ากับ 679.73 ล้านบาท 842.89 ล้านบาท 698.41 ล้านบาท และ 614.40 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายและ
บริการเท่ากับ 673.31 ล้านบาท 837.15 ล้านบาท 695.70 ล้านบาท และ 611.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.06
ร้อยละ 99.32 ร้อยละ 99.61 และร้อยละ 99.54 ของรายได้รวม ตามลาดับ และรายได้อื่นเท่ากับ 6.42 ล้านบาท 5.74
ล้านบาท 2.71 ล้านบาท และ 2.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.94 ร้อยละ 0.68 ร้อยละ 0.39 และร้อยละ 0.46 ของ
รายได้รวม ตามลาดับ
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ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทสินค้าในปี 2555 – ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558
ปี 2555
ประเภทรายได้

ปี 2556

ปี 2557

งวด 9 เดือน
ปี 2557
ล้าน
%
บาท

งวด 9 เดือน
ปี 2558
ล้าน
%
บาท

ล้าน
บาท

%

ล้าน
บาท

%

ล้าน
บาท

%

410.49

60.39

404.21

47.96

447.50

64.07

347.84

67.02

296.89

48.32

93.11

13.70

106.48

12.63

89.77

12.85

65.06

12.54

79.26

12.90

45.38

6.68

53.29

6.32

17.90

2.56

12.46

2.40

24.77

4.03

55.76

8.20

189.63

22.50

24.14

3.46

17.75

3.42

41.94

6.83

4.97

0.73

5.37

0.64

5.65

0.81

0.29

0.06

3.16

0.51

48.15

7.09

60.00

7.12

107.39

15.38

70.81

13.64

156.43

25.46

2.48
660.34

0.36
97.15

14.34
833.32

1.70
98.87

2.59
694.94

0.37
99.50

1.94
516.15

0.37
99.45

4.59
607.04

0.75
98.80

12.97
673.31

1.91
99.06

3.83
837.15

0.45
99.32

0.76
695.70

0.11
99.61

0.40
516.55

0.08
99.53

4.52
611.56

0.74
99.54

รายได้อื่น /3

6.42

0.94

5.74

0.68

2.71

0.39

2.45

0.47

2.84

0.46

รายได้รวม

679.73

100.00

842.89

100.00

698.41

100.00

519.00

100.00

614.40

100.00

รายได้จากการขาย
1) รายได้จากการขายรางและท่อร้อย
สายไฟฟ้า
2) รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า
และตู้โลหะ
3) รายได้จากการขายแผงควบคุม
ไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
4) รายได้จากการขายโลหะเชื่อม
ประกอบ
5) รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ
เครื่องมือ และอุปกรณ์
6) รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ
7) รายได้จากการซื้อมาขายไป /1
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการบริการ /2
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

หมายเหตุ:

/1
/2
/3

รายได้จากการซื้อมาขายไป ได้แก่ รายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สีพ่น และอื่นๆ
รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างพ่นสีชิ้นงานโลหะให้กบั ลูกค้าภายนอก
รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายทรัพย์สิน กาไร(ขาดทุน)ตัดจาหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการ
ขายเศษวัสดุ (เศษเหล็ก) เป็นต้น

รายได้จากการขายและบริการ
บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558 เท่ากับ 673.31 ล้านบาท 837.15 ล้านบาท 695.70 ล้านบาท และ 611.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 99.06 ร้อยละ 99.32 ร้อยละ 99.61 และร้อยละ 99.54 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยรายได้จากการขายและบริการ
สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ
18.39 สาหรับรายได้จากการขายและบริการมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้
1) รายได้จากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunking and White Conduits) โดยมี มูลค่าในปี
2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 410.49
ล้านบาท 404.21 ล้านบาท 447.50 ล้ านบาท และ 296.89 ล้านบาท หรือคิ ดเป็ นสัดส่วนรายได้ร้อยละ
60.39 ร้อยละ 47.96 ร้อยละ 64.07 และร้อยละ 48.32 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยรายได้จากการขาย
รางและท่อร้อยสายไฟฟ้าลดลงเล็กน้อยในปี 2556 และเพิ่มขึ้นในปี 2557 คิดเป็นจานวน 43.29 ล้านบาท
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หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.71 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยเกิดจากยอดขายสินค้าให้แก่โครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ศาลายา โรงงานเคซีอี ศูนย์ฝึกอบรมเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ อาคารสานักงานเอสซีจี และสนามบินภูเก็ต เป็นต้น
สาหรับรายได้จากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้างวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 50.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อย
ละ 14.65 เนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของราคาตลาดของสินค้า ประกอบกับการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ
ทาให้บริษัทต้องลดราคาขายสินค้ากลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟลง และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า
ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายรางร้อยสายไฟลดลงร้อยละ 26.53 ในขณะที่มี
รายได้จากการขายท่อร้อยสายไฟเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30.48 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยปริมาณ
การจาหน่ายรางและท่อร้อยสายไฟในภาพรวมของบริษัทยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ งวดเดียวกันของปี
2557 โดยมียอดสั่งซื้อสินค้ามาจากกลุ่มผู้รับเหมาที่บริษัทดาเนินโครงการก่อสร้างสาหรับห้างสรรพสินค้า
และอาคารอื่นๆ เช่น เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ โรบินสันสาขาจังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนซีพีเขาใหญ่ เป็นต้น
2) รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures) มี
มูลค่าในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ
93.11 ล้านบาท 106.48 ล้านบาท 89.77 ล้านบาท และ 79.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.70
ร้อยละ 12.63 ร้อยละ 12.85 และร้อยละ 12.90 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยในปี 2556 บริษัทมีรายได้
จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 13.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.36 ของปี
2555 จากการเพิ่มขึ้นของคาสั่งผลิตตู้สื่อสารในระบบ 2G และระบบ 3G ให้แก่บริษัทในกลุ่มคมนาคมเป็น
จานวนมาก ในขณะที่ปี 2557 บริษัทมียอดการผลิตตู้สื่อสารเหล่านี้ลดลง ทาให้รายได้จากการขายตู้สื่อสาร
ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะ ในปี 2557 ลดลงคิดเป็นจานวน 16.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ
15.69 จากปี 2556 ทั้งนี้ รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี
2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 14.20 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.83 เนื่องมาจากการได้รับคาสั่งผลิตตู้สื่อสารในรูปแบบโมเดลที่ราคาสูง
จานวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับคู่ค้าที่สั่งซื้อตู้ของบริษัทได้มีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ทาให้คู่ค้ามีคาสั่ง
ผลิตและคาสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเพิ่มขึ้นไปด้วย
3) รายได้จากการขายแผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (Electrical Switchboards and Lighting Fixtures) มี
มูลค่าในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ
45.38 ล้านบาท 53.29 ล้านบาท 17.90 ล้านบาท และ 24.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.68
ร้อยละ 6.32 ร้อยละ 2.56 และร้อยละ 4.03 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยในปี 2555 และปี 2556 บริษัท
ได้รับคาสั่งผลิตตู้แผงควบคุมไฟฟ้าจากผู้รับเหมา ในโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ของสานักงานเขต
กรุง เทพมหานคร ขณะที่ ในปี 2557 บริษั ท มี ย อดขายให้ กั บ โครงการดั ง กล่ า วลดลง ประกอบกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้รับเหมาชะลอคา
สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทลง ทาให้บริษัทมีรายได้หมวดนี้ในปี 2557 ลดลงเท่ากับ 35.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราการลดลงร้อยละ 66.41 ของปี 2556 ทั้งนี้ รายได้จากการขายแผงควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า งวด 9
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เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 12.31
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.80 โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายตู้สื่อสารให้แก่กลุ่มบริษัทโทรคมนาคม
การได้รับคาสั่งซื้อตู้แผงควบคุมไฟฟ้า (MDB) เพื่อนาไปติดตั้งในอาคารที่อยู่อาศัย และมีคาสั่งผลิตแผง
ควบคุมไฟฟ้าของโครงการ CCTV ส่วนหนึ่งจากกรมทางหลวงในช่วงท้ายปี 2557 ซึ่งบริษัทเริ่มส่งสินค้าและ
รับรู้รายได้ในปี 2558
4) รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal Working) มีมูลค่าในปี 2555 ปี 2556 ปี
2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 55.76 ล้านบาท 189.63
ล้านบาท 24.14 ล้านบาท และ 41.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.20 ร้อยละ 22.50 ร้อยละ
3.46 และร้อยละ 6.83 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายโลหะเชื่อม
ประกอบเพิ่มขึ้นจากปี 2555 คิดเป็นจานวน 133.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 240.08
โดยมี สาเหตุห ลักของการเพิ่ ม ขึ้นจากการผลิต สินค้ าแร็ค (Rack) สาหรับขนส่ งชิ้นส่วนรถยนต์และขนส่ ง
ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด โลหะเชื่อมประกอบในส่วนของเหล็กโครงสร้าง
สาหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ คิดเป็นจานวน 115.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการผลิตให้โครงการที่
เกิ ดขึ้ นเพี ยงครั้งเดีย ว ในขณะที่ ในปี 2557 บริษั ท ไม่ มีก ารผลิต โลหะเชื่อ มประกอบให้ กับ งานลั กษณะ
ดังกล่ าว ทาให้รายได้ในส่ วนนี้ จึงลดลงอย่างมี นัยสาคั ญ ทั้งนี้ รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ
สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
เท่ากับ 24.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 136.28 จากการได้รับคาสั่งผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ รั้วเหล็กสาหรับ
ล้อมตู้สื่อสาร เสาตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และเสาไฟ LED ระบบความปลอดภัยด้านการดับเพลิงจาพวก
โครงบันไดหนีไฟและคานเหล็ก และโครงเหล็กป้ายโฆษณา เป็นต้น
5) รายได้ จ ากการขายแม่ พิ ม พ์ โลหะ เครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and
Equipments) มี มู ล ค่ า ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดื อ นแรกของปี 2558 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30
กัน ยายน 2558 เท่ากั บ 4.97 ล้านบาท 5.37 ล้ านบาท 5.65 ล้านบาท และ 3.16 ล้ านบาท หรือคิด เป็ น
สัดส่วนร้อยละ 0.73 ร้อยละ 0.64 ร้อยละ 0.81 และร้อยละ 0.51 ของรายได้รวม ตามลาดับ สาหรับงวด 9
เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เท่ากับ 2.87 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ
987.43 โดยเป็นรายได้จากการผลิตแม่พิมพ์สาหรับคู่ค้าที่ต้องการว่าจ้างบริษัทผลิตชิ้นส่วนโลหะจานวน
มากเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อชิ้นลง และรายได้จากการผลิตเครื่องมือการเกษตรให้แก่บริษัท สยามคู
โบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด ได้แก่ รถฉีดพ่นยา (Boom Sprayer) ซึ่งเริ่มมีการผลิตในช่วงปลายปี 2557 และรถ
ไถติดแอร์ (Cabin Assy) ที่เริ่มมีการผลิตในไตรมาส 3 ของปี 2558
6) รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts) มี
มูลค่าในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ
48.15 ล้านบาท 60.00 ล้านบาท 107.39 ล้านบาท และ 156.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.09
ร้อยละ 7.12 ร้อยละ 15.38 และร้อยละ 25.46 ของรายได้รวม ตามลาดับ รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ
เพิ่มขึ้นในปี 2556 คิดเป็นจานวน 11.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.61 เมื่อเทียบกับ
ปี 2555 และเพิ่มขึ้นในปี 2557 คิดเป็นจานวน 47.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.98 เมื่อ
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เทียบกับปี สาหรับรายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 85.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 120.92 เนื่องจากการ
ได้รับคาสั่งผลิตชิ้นส่วนของรถเกี่ยวข้าวในจานวนมากขึ้น เพื่อมีวัตถุประสงค์ทั้งนาไปใช้ในการผลิตรถเกี่ยว
ข้าวและนาไปใช้เป็นอะไหล่สารอง (Spare Part) โดยเป็นผลมาจากการที่ผู้ผลิตได้ทาการตลาดส่งออก
สิน ค้ารถเกี่ ยวข้ าวไปจาหน่ ายในต่ างประเทศ ประกอบกั บ บริษั ท ได้ เริ่ม ผลิต ชิ้น ส่วนของรถไถเดิ น ตาม
(Rotary) ซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้ผลิตอยู่ในระหว่างการแก้ไขการผลิตชิ้นส่วนส่วนอื่น การเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การขายชิ้นส่วนโลหะอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาสั่งผลิ ต
ชิ้นส่วนโลหะประเภทเครื่องจักรการเกษตร จากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด เป็นสาคัญ
7) รายได้จากการซื้อมาขายไป ประกอบด้วย รายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สีพ่น น๊อต และ
อื่นๆ โดยบริษัทมีรายได้จากการซื้อมาขายไปในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 2.48 ล้านบาท 14.34 ล้านบาท 2.59 ล้านบาท และ 4.59 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.36 ร้อยละ 1.70 ร้อยละ 0.37 และร้อยละ 0.75 ของรายได้รวม ตามลาดับ
สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 รายได้จากการซื้อมาขายไปเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 2.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 136.59 จากการขาย
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบสินค้าสาเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายสินค้าหมวดอื่นๆ
8) รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างพ่นสีชิ้นงานโละหะให้กับลูกค้าภายนอก มีมูลค่าในปี
2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 12.97 ล้าน
บาท 3.83 ล้านบาท 0.76 ล้านบาท และ 4.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.91 ร้อยละ 0.45 ร้อยละ 0.11
และร้อ ยละ 0.74 ของรายได้ ร วม ตามล าดั บ ในปี 2555 บริษั ท รับ งานพ่ น สี ชิ้ น งานโลหะให้ กั บ ลู ก ค้ า
ภายนอกสาหรับการพ่นสีแร็ค (Rack) ที่ใช้วางอะไหล่รถยนต์ ต่อมาในปี 2556 บริษัทเริ่มรับผลิตแร็ค (Rack)
สาหรับวางอะไหล่รถยนต์ให้กับลูกค้าเองโดยตรง จึงทาให้ในปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทมีรายได้จากการบริการ
พ่นสีลดลง แต่มีรายได้จากการผลิตสินค้าแร็ค (Rack) สาหรับขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่ ที่อยู่ในหมวดโลหะเชื่อม
ประกอบ (หมวดที่ 4) แทน และสาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมี
รายได้จากการให้บริการพ่นสีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 4.12 ล้านบาท ซึ่งงวด 9 เดือน
แรกของปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการบริการเท่ากับ 0.40 ล้านบาท การที่บริษัทมีรายได้จากการบริการที่
เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการรับจ้างงาน 2 รายการ ได้แก่ (1) งานพ่นสีท่อเหล็ก (Conduit) และ (2) งานรับยิง
ทรายลอกพื้นผิวท่อเหล็ก (Conduit) แล้วจึงชุบและพ่นสี
เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ตามกลุ่มลูกค้าที่บริษัทจาหน่าย พบว่าบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มผู้รับเหมา
งานระบบไฟฟ้าและผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง (Contractors) ซึ่งมีรายได้จากกลุ่มนี้ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด
9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 548.62 ล้านบาท 657.75 ล้านบาท 500.07 ล้านบาท และ
429.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.48 ร้อยละ 78.57 ร้อยละ 71.88 และร้อยละ 70.24 ของรายได้จากการ
ขายสินค้าและบริการ ตามลาดับ รองลงมาคือกลุ่มลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ (Business Cluster) ซึ่งมีรายได้จากกลุ่มนี้ในปี
2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 124.69 ล้านบาท 179.40
ล้านบาท 195.63 ล้านบาท และ 181.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.52 ร้อยละ 21.43 ร้อยละ 28.12 และ
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ร้อยละ 29.74 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ตามลาดับ และกลุ่มตัวแทนจาหน่ายซึ่งบริษัทเริ่มมีรายได้จาก
ช่องทางนี้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เท่ากับ 0.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของรายได้จากการขายสินค้า
และบริการ เนื่องจากการจาหน่ายตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่างให้แก่ตัวแทนในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน
บริษัทยังไม่มีการขายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายสาหรับ ร้านค้าปลีก-ส่ง และตัวแทนจาหน่าย (Dealer) แต่บริษัท
จะเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายนี้ในอนาคต โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายดังกล่าวในปี 2559
เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สามารถตารางแสดงโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามกลุ่มลูกค้าในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือน
แรกของปี 2558 จะพบว่า บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้รับเหมาโครงการในแนวโน้มที่ลดลง ในขณะที่สัดส่วนรายได้
จากการผลิตเพื่อจาหน่ายให้กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้าในปี 2555-2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558
ล้าน
บาท
548.62

ร้อย
ละ
81.48

ล้าน
บาท
657.75

ร้อย
ละ
78.57

ล้าน
บาท
500.07

ร้อย
ละ
71.88

งวด 9 เดือน
ปี 2557
ล้าน
ร้อย
บาท
ละ
387.17 74.95

124.69

18.52

179.40

21.43

195.63

28.12

129.38

2555
ประเภทลูกค้า
ลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา
(Contractors)
ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ
(Business Cluster)
ตัวแทนจาหน่าย
รวมรายได้จากการขาย
และบริการ

2556

673.31 100.00

2557

837.15 100.00

695.70 100.00

25.05

516.55 100.00

งวด 9 เดือน
ปี 2558
ล้าน
ร้อย
บาท
ละ
429.58 70.24
181.87

29.74

0.11
0.02
611.56 100.00

รายได้อื่น
บริษัทมีรายได้อื่นในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
เท่ากับ 6.42 ล้านบาท 5.74 ล้านบาท 2.71 ล้านบาท และ 2.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.94 ร้อยละ 0.68 ร้อยละ
0.39 และร้อยละ 0.46 ของรายได้รวม ตามลาดับ ซึ่งรายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่าย
ทรัพย์สิน กาไร(ขาดทุน)จากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน และรายได้จากการขายเศษวัสดุ (เศษเหล็ก) เป็นต้น
ต้นทุนขายและบริการ
ต้ น ทุ น ขายและบริ ก ารประกอบด้ ว ย ต้ น ทุ น วัต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต อาทิ ค่ า เหล็ ก แผ่ น ประเภทต่ า งๆ ท่ อ ร้อ ย
สายไฟฟ้า ค่าสี ค่าวัสดุเพื่อการผลิต ค่าจ้างชุบและพ่นสี ชิ้นงาน เงินเดือน ค่าแรงพนักงานและค่าล่วงเวลาฝ่ายผลิต ค่า
ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน และค่าเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงาน เป็นต้น โดยบริษัทมี
ต้นทุนขายและบริการในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ
584.31 ล้านบาท 697.19 ล้านบาท 558.12 ล้านบาท และ 485.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.96 ร้อยละ 82.71
ร้อยละ 79.91 และร้อยละ 79.03 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 112.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 19. 32 ซึ่งเป็นไปตามรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเหล็กที่
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เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ค่าจ้างงานชุบและพ่นสี เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเผื่อ
สินค้าล้าสมัย และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น ขณะที่ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการลดลงจากปี
2556 จานวน 139.07 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.95 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนเหล็ก ค่าจ้างชุบและพ่นสี
ที่ลดลง ซึ่งการลดลงของต้นทุนขายและบริการดังกล่าวเป็นการลดลงในทิศทางเดียวกับการลดลงของรายได้จากการขาย
และบริการในปี 2557
สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนจานวน 67.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.17 โดยมีสาเหตุสาคัญของ
การเปลี่ยนแปลงมาจาก (1) การลดลงของต้นวัตถุดิบเหล็ก ซึ่งมาจากการลดลงของราคาเหล็กในตลาด ในขณะที่ปริมาณ
การซื้อเหล็กเพื่อผลิตยังคงเพิ่มขึ้น (2) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัสดุสาเร็จรูปและวัสดุใช้สอยเพื่อการผลิต ต้นทุนงานจ้างชุบ
และพ่นสี เงินเดือน ค่าแรงและค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน และต้น ทุนซื้อมา-ขายไป ซึ่งเป็นอุปกรณ์สาเร็จรูป
ใช้ร่วมกับสินค้าหมวดอื่นๆ โดยบริษัทไม่ได้ผลิตเอง เช่น น็อต ยู-ล็อค เจ-ล็อค เป็นต้น ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและ
ขายสินค้า (3) การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาในปี 2558 ที่บริษัทได้มีการลงทุนสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้ นสาหรับโรงงานส่วนที่
ขยาย (อาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่ง) และ (4) การลดลงของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย ซึ่งมาจากการที่บริษัทสามารถขาย
สินค้าค้างสต๊อกได้ และไม่มีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มเติม
บริษัทมีกาไรขั้นต้นในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
เท่ากับ 89.00 ล้านบาท 139.96 ล้านบาท 137.58 ล้านบาท และ 126.00 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ
13.22 ร้อยละ 16.72 ร้อยละ 19.78 และร้อยละ 20.60 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลาดับ บริษัทมีอัตรากาไร
ขั้นต้นเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของ
ราคาเหล็กในตลาดซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ที่มีสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 ของต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วยรายการสาคัญ ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าขนส่งสินค้า ค่า
น้ามันรถยนต์ เป็นต้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 19.25 ล้านบาท 23.20 ล้านบาท 32.28 ล้านบาท และ 27.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 2.83 ร้อยละ 2.75 ร้อยละ 4.62 และร้อยละ 4.51 ของรายได้รวม ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2556 เพิ่มขึ้น
จากปี 2555 จานวน 3.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.52 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2557
เพิ่ มขึ้นจากปี 2556 จานวน 9.08 ล้านบาท หรือคิ ดเป็ นอัตราการเพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 39.14 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและค่าล่วงเวลาพนักงาน ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะของฝ่าย
ขนส่ง
สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 27.74
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 16.30 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
พนักงานตามการปรับเงินเดือนและจานวนพนักงานในฝ่ายขายที่เพิ่มขึ้น ค่าน้ามันและค่าขนส่งสินค้าตามการเพิ่มขึ้ นของ
ยอดขายและการส่งสินค้า และการเพิ่มขึ้นของค่าเลี้ยงรับรองซึ่งบริษัทและคู่ค้าได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยรายการสาคัญ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าเสื่อมราคา
อาคาร เครื่องใช้สานักงานและยานพาหนะ ค่าซ่อมบารุงรักษา ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นต้น
โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 เท่ากับ 42.08 ล้านบาท 46.24 ล้านบาท 42.00 ล้านบาท และ 32.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.19 ร้อยละ
5.49 ร้อยละ 6.02 และร้อยละ 5.31 ของรายได้รวม ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555
จานวน 4.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.89 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 ลดลงจากปี
2556 จานวน 4.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 9.17 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในส่วน
การกลับรายการของหนี้สงสัยจะสูญ ค่าล่วงเวลาพนักงาน และค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
สาหรับ งวด 9 เดื อ นแรกของปี 2558 สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กั น ยายน 2558 บริษั ท มี ค่ าใช้จ่ า ยในการบริห ารลดลง
เล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 0.51 โดยมีสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงมาจากการลดลงของ
รายการหนี้สงสัยจะสูญซึ่งบริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้จากกลุ่มลูก หนี้ที่ถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ และไม่มีการตั้งหนี้
สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเงินเดือนและโบนัส ค่าตรวจสอบบัญชีในไตรมาส 3 ปี
2558 สาหรับยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหนังสือค้าประกัน และดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
สถาบันการเงิน โดยในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 12.02 ล้านบาท 12.90 ล้านบาท 11.40 ล้านบาท และ 9.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
1.77 ร้อยละ 1.53 ร้อยละ 1.63 และร้อยละ 1.57 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สาคัญของบริษัท
คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งมีจานวนในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558เท่ากับ 11.60 ล้านบาท 12.26 ล้านบาท 11.25 ล้านบาท และ 9.29 ล้านบาท ตามลาดับ
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริษัทมีกาไรสุทธิในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
เท่ากับ 17.12 ล้านบาท 52.54 ล้านบาท 45.34 ล้านบาท และ 47.14 ล้านบาท ตามลาดับ ในปี 2556 บริษัทมีกาไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นจานวน 35.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 206.89 ซึ่งเกิดจากรายได้จากการขายและบริการที่
เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนต้นทุนขายและสัดส่ว นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นสัดส่วนต่อรายได้ที่ลดลง ซึ่งเป็นผล
จากความสามารถในการบริหารต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อเทียบกับปี 2555 ในขณะที่ในปี 2557 บริษัทมีกาไร
สุทธิลดลงจากปีก่อนหน้าจานวน 7.20 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 13.70 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของ
รายได้จากการขายสินค้าหมวดโลหะเชื่อมประกอบ ในส่วนการผลิตโครงเหล็กติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ที่มีรายได้ลดลงจากปี
2556 ที่เท่ากับ 189.63 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 24.14 ล้านบาทในปี 2557 ประกอบกับในปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นสัดส่วนต่อรายได้ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ด้วย
สาหรับอัตรากาไรสุทธิของบริษัทในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 เท่ากับร้อยละ 2.52 ร้อยละ 6.23 ร้อยละ 6.49 และร้อยละ 7.67 ตามลาดับ ซึ่งอัตรากาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนขายได้ดี และการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาวัตถุดิบเหล็กใน

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 175

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ตลาดตามที่กล่าวไปข้างต้น ประกอบกับการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารต่อรายได้รวมลดลงในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ด้วย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสาหรับปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558 เท่ากับร้อยละ 12.97 ร้อยละ 33.01 ร้อยละ 22.28 และร้อยละ 25.54 ตามลาดับ อัตราผลตอบแทนผู้
ถือหุ้นในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เป็นผลจากการลดลงของกาไรสุทธิในปี 2557 ขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปี 2558
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการเติบโตของรายได้
และการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิ ซึ่งในงวด 9 เดือนแรก ปี 2558 บริษัทมีกาไรสุทธิสูงกว่าระดับกาไรสุทธิของทั้งปี 2557 ทั้งนี้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 91.00
ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 590,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวมถึงมี
มติ อนุมั ติให้บ ริษั ท เปลี่ ยนแปลงมู ลค่ าที่ต ราไว้จากหุ้ นละ 100.00 บาท เป็ นหุ้ นละ 0.25 บาท และมีม ติให้เพิ่ มทุ นจด
ทะเบียนอีก 50.00 ล้านบาทเป็น 200.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจานวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าว
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท โดยมีทุนชาระแล้วจานวน 150.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เป็นจานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
16.2

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมี มูลค่าสินทรัพย์รวม
เท่ากับ 498.52 ล้านบาท 531.14 ล้านบาท 636.28 ล้านบาทและ 680.20 ล้านบาท ตามลาดับ รายการสินทรัพย์ที่สาคัญ
ทีม่ ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2558 บริ ษั ท มี มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียน เท่ากับ 257.53 ล้านบาท 226.59 ล้านบาท 257.33 ล้านบาทและ 290.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
51.66 ร้อยละ 42.66 ร้อยละ 40.44 และร้อยละ 42.71 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่
สาคัญ ดังต่อไปนี้
- เงิน สดและรายการเทีย บเท่า เงิ น สด : ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วั น ที่ 30
กันยายน 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 0.13 ล้านบาท 0.23 ล้านบาท 0.04 ล้านบาทและ 3.76 ล้านบาทหรือคิดเป็น
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 0.02 ร้อยละ 0.05 ร้อยละ 0.06 และร้อยละ 0.55 ตามลาดับ โดย
ประกอบด้วย เงินสด เงินสดย่อย เงินฝากออมทรัพย์และดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกัน
- ลู ก หนี้ ก ารค้ า และลู ก หนี้ อื่ น – สุ ท ธิ : ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วั น ที่ 30
กันยายน 2558 บริษัทมีรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การอื่น-สุทธิ เท่ากับ 200.59 ล้านบาท 188.15 ล้าน
บาท 200.34 ล้านบาทและ 220.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 40.24 ร้อย
ละ 35.42 ร้อยละ 31.49 และร้อยละ 32.36 ตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค.55 31 ธ.ค.56 31 ธ.ค.57 30 ก.ย.58
ลูกหนี้การค้า
194.84
188.32
220.64
238.73
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(10.45)
(17.76)
(20.37)
(18.71)
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
184.39
170.56
200.27
220.02
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ
16.20
17.59
0.07
0.07
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
200.59
188.15
200.34
220.09

จากการพิจารณามูลค่าลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 พบว่าในปี 2556
แม้ว่าบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นแต่ลูกหนี้การค้ามีมลู ค่าลดลง เนื่องจากในช่วงปลายปี
2556 บริษัทมีรายได้จากการขายลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์ทางการเมือง จึงส่งผลให้มูลค่า
ลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2556 ลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยค่อยๆ
ฟื้นตัวส่งผลต่อบริษัททาให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มสูง ขึ้นทาให้มูลค่าลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม
2557 สูงขึ้น สาหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นจึงส่งผลต่อ
มูลค่าลูกหนี้การค้าคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
เมื่อพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2556 ที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปี 2555
คิดเป็นจานวน 7.31 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้ารายหนึ่ง มูลค่า
7.26 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้า ในกลุ่มสินค้ารางและท่อร้อยสายไฟฟ้าในปี 2555 ซึ่งบริษัทได้
ดาเนินการทางกฎหมายกับลูกค้ารายนี้ โดยปัจจุบันลูกหนี้รายดังกล่าวอยู่ระหว่างการผ่อนชาระเงินคืนให้แก่
บริษัทตามคาพิพากษาของศาลและมียอดคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 5.76 ล้านบาท
สาหรับรายการลูกหนี้อื่น ได้แก่ รายได้ค้างรับ ลูกหนี้เงินประกันผลงานและลูกหนี้อื่น โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษั ทมีรายการลูกหนี้อื่นเท่ากับ
16.20 ล้านบาท 17.59 ล้านบาท 0.07 ล้านบาท และ 0.07 ล้านบาท ตามลาดับ ในปี 2555 และ ปี 2556
ลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่ เกิดจาก ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ซึ่งเกิด ขึ้น จากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยนา
จังหวัดเพชรบูรณ์ในปี 2554 ที่บริษัท ต้องจ่ายเงินตามจานวนที่ตกลงให้แก่ผู้รับเหมารายหนึ่ง เพื่อเป็นการ
ประกันผลงานระยะเวลา 2 ปีนับจากโครงการเสร็จสิ้นในปี 2554 และเมื่อครบระยะเวลา 2 ปีบริษัทจะได้รับ
เงินประกันดังกล่าวคืน เรียบร้อยแล้ว จึงส่งผลให้มูลค่าลูกหนี้เงินประกันผลงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ ณ 30 กันยายน 2558 ไม่มีรายการดังกล่าวแล้ว
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่าลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนด
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า

31 ธ.ค.57 ร้อยละ 30 ก.ย.58 ร้อยละ
82.29 37.30
130.44 54.64
93.05 42.17
19.49
8.83
5.32
2.41
20.49
9.29
220.64 100.00

79.39
3.63
6.61
18.66
238.73

33.26
1.52
2.77
7.81
100.00

จากตารางแสดงมูลค่าลูกหนี้แยกตามอายุหนี้คงค้าง (aging) ข้างต้น พบว่าลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่
เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ และเป็นลูกหนี้ที่เกินกาหนดชาระในช่วงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน ซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับ 130.44 ล้านบาทและ 79.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.64 และร้อยละ 33.26
ของลูกหนี้การค้ารวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ตามลาดับ สาหรับลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดชาระมากกว่า
12 เดือนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 18.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.81 ของลูกหนี้การค้ารวม ณ วันที่
30 กันยายน 2558 บริษัทได้มีการดาเนินการฟ้องร้องเพื่อดาเนินการทางกฎหมายแก่ลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระ
เป็นเวลานานแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีการกาหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 สาหรับลูกหนี้
การค้าที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน และลูกหนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้
บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตเทอมลูกหนี้การค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 30 - 90 วัน โดยพิจารณา
จากฐานะการเงินของลูกค้า ประวัติการชาระเงิน ความถี่ในการสั่งซื้อและมูลค่าการสั่งซื้อ โดยในปี 2555 – ปี
2557 และงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 97 วัน 83 วัน 106 วันและ
101 วัน ตามลาดับ จะเห็นว่าบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่นานกว่านโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้ า
เนื่ อ งจากนโยบายการส่ ง ใบแจ้ง หนี้ ข องบริษั ท มี ก าหนดเวลาที่ ล่า ช้ ากว่ าการส่ งมอบสิ น ค้ าให้ แก่ ลูก ค้ า
นอกจากนี้ สาเหตุที่ ระยะเวลาเก็บ หนี้ เฉลี่ย โดยรวมเพิ่ ม ขึ้น ในปี 2557 และงวด 9 เดือ นแรกของปี 2558
เนื่องจากบริษัทมีมูลค่าลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเติบโตทางธุรกิจของบริษัท
- สิน ค้า คงเหลือ –สุท ธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มี
สินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 56.22 ล้านบาท 35.64 ล้านบาท 54.10 ล้านบาทและ 63.19 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 11.28 ร้อยละ 6.71 ร้อยละ 8.50 และร้อยละ 9.29 ตามลาดับ
บริษัทแสดงมูลค่าสินค้าสาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน
และค่าใช้จ่ายในการผลิตในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต่ากว่า และแสดงมูลค่าวัต ถุดิบในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน–ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ ซึ่งมีรายละเอียดตามตาราง
ดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)
สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
รวม
หัก รายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

31 ธ.ค.55
%
12.51 21.86
9.65 16.87
35.06 61.27
57.22 100.00
(1.00)

56.22

31 ธ.ค.56
%
31 ธ.ค.57
%
9.77 23.59
13.22 21.66
6.73 16.25
12.66 20.74
24.91 60.16
35.16 57.60
41.41 100.00
61.04 100.00
(5.77)
(6.94)

35.64

54.10

30 ก.ย.58
25.41
9.38
34.70
69.49
(6.30)

%
36.57
13.50
49.93
100.00

63.19

ส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ คือวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 61.27 ร้อยละ 60.16 ร้อยละ
57.60 และร้อยละ 49.93 ของสินค้าคงเหลือรวม ณ วันที่ 31 ธัน วาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 ตามลาดับ วัตถุดิบของบริษัทส่วนใหญ่ ได้แก่ เหล็ก วัสดุ/อุปกรณ์สิ้นเปลืองสาหรับ
ใช้ ในการผลิ ต และสี เนื่ อ งด้ ว ยลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ ข องบริษั ท เป็ น ลู ก ค้ าประเภทผู้ รับ เหมางานระบบ และ
ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการสั่งซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิตใน
แต่ละโครงการ บริษัทมีสัดส่วนสินค้าสาเร็จรูปต่อสินค้าคงเหลือรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับร้อย
ละ 36.57 ของสินค้าคงเหลือรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่เท่ากับร้อยละ 21.66 ของสินค้า คงเหลือรวม สินค้า
สาเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นสินค้าสาเร็จรูปกลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟฟ้าที่บริษัทผลิตตามคาสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อย
แล้ว แต่อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
หากพิจารณาจากอัตราส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในช่วงปี 2555 – ปี 2557 และช่วง 9 เดือนแรก
ของ ปี 2558 พบว่าบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 10 วัน 5 วัน 7 วันและ 10 วัน ตามลาดับ หรือ
คิดเป็นระยะเวลาในการจัดเก็บสต็อกสินค้าสาเร็จรูปจนกว่าจะสามารถจาหน่ายได้ใช้เวลาประมาณหนึ่ง
สัปดาห์
บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยจากการพิจารณาการล้าสมัยของ
สินค้าคงเหลือ ซึ่งสินค้าสาเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลืองและงานระหว่างผลิต ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปีและไม่มีการ
เคลื่อนไหว และสีที่มีอายุเกินกว่า 6 เดือน บริษัทจะตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยทั้งจานวน ส่วนวัตถุดิบประเภท
เหล็ก บริษัทจะไม่มีการตั้งสารองสินค้าล้าสมัย เนื่องจากพิจารณาว่ามีโอกาสเสื่อมสภาพค่อนข้างต่า ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยจานวน 6.94 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเผื่อสินค้าลดมูลค่า
จากสินค้าสาเร็จรูป จานวน 1.92 ล้านบาท จากสี จานวน 0.69 ล้านบาทและจากวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการ
ผลิต จานวน 4.33 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยจานวน
6.30 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเผื่อสินค้าลดมูลค่าจากสินค้าสาเร็จรูป จานวน 1.91 ล้านบาท จากสี จานวน
0.34 ล้านบาทและจากวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิต จานวน 4.05 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2558 บริษั ท มี มู ลค่ าสิ น ทรัพ ย์ ไม่
หมุนเวียน เท่ากับ 240.99 ล้านบาท 304.55 ล้านบาท 378.95 ล้านบาท และ 389.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
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ละ 48.34 ร้อยละ 57.34 ร้อยละ 59.56 และร้อยละ 57.29 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่
ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์–สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 บริษัทมีมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ –สุทธิ เท่ากับ 232.13 ล้านบาท 293.12 ล้านบาท 364.71
ล้านบาท และ 370.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 46.56 ร้อยละ 55.19
ร้อยละ 57.32 และร้อยละ 54.52 ตามลาดับ บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในส่วนที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2556 บริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินบริเวณตรงข้าม
กับสานักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีเนื้อที่ 9-1-92.5 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงงานผลิตสินค้า และเป็น
โกดังเก็บวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูปเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการลงทุน
เครื่องจักรเพิ่มเติม เช่น เครื่องตัดเลเซอร์และเครื่องมือวัดความแม่นยาสูง (FARO Portable CMM Set) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการวัดค่าชิ้นส่วนงานต่างๆ เครื่องพ่นสีใหม่สาหรับรองรับการขยายงานพ่นสี ในขณะที่ปี
2557 บริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เช่น เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Lathe) สาหรับใช้ผลิตชิ้นส่วนจักรกล
การเกษตรเพิ่ ม ขึ้น เครื่อ งซีเอ็ น ซีแ มชชี นนิ่ งเซ็ น เตอร์แนวตั้ ง (CNC Vertical Machining Center) ซึ่ งเป็ น
เครื่องจักรสาหรับใช้ผลิตแม่พิมพ์ และเครื่องปั๊ม (Single Crank Press Machine) ซึ่งเป็นเครื่องจักรสาหรับ
ในการผลิ ตชิ้น งานปั๊ม ขึ้นรูปกลุ่ม งานตู้สื่อสาร และยานพาหนะสาหรับ ใช้ในสานั กงานเพิ่ มเติม เป็ นต้ น
นอกจากนี้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทได้ก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว
และเริ่มต้นใช้งานเชิงพาณิชย์ในการผลิต สินค้ากลุ่มงานโลหะเชื่อมประกอบ และสินค้ากลุ่มแม่ พิมพ์โลหะ
เครื่อ งมื อ และอุป กรณ์ ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เป็ น ต้น มา และลงทุ นในเครื่อ งจั กรและอุ ป กรณ์
เพิ่ ม เติ ม เช่ น เครื่ อ ง CNC Turret Punch Press ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งจั ก รส าหรั บ ใช้ ใ นงานตั ด เจาะโลหะแผ่ น
อัตโนมัติ เครื่องเชื่อมหุ่นยนต์เพื่อรองรับการขยายตัวของชิ้นส่วนโลหะ และเครื่องตัดโลหะ สาหรับใช้ในส่วน
งานโลหะเชื่อมประกอบ
- สิน ทรัพ ย์ภ าษีเงิน ได้ร อการตัด บัญ ชี : ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2558 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 3.16 ล้านบาท 4.40 ล้านบาท
6.73 ล้านบาท และ 6.48 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 0.63 ร้อยละ 0.83 ร้อยละ
1.06 และร้อยละ 0.95 ตามลาดับ
- เงิน ฝากธนาคารที ่ม ีภ าระค้ าประกัน : ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2558 มีมูลค่าคงที่ตลอดเท่ากับ 4.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จานาสิทธิในเงินฝากประจา เพื่อเป็น
หลักประกันกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งสาหรับการค้าประกันตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัท
แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สนิ
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่าเท่ากับ
361.10 ล้านบาท 350.28 ล้านบาท 410.08 ล้านบาท และ 414.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.44 ร้อยละ
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65.95 ร้อ ยละ 64.45 และร้อยละ 60.91 ของหนี้ สิน และส่วนของผู้ถื อหุ้ นรวม ตามลาดับ โดยรายการหนี้สิน ที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ มีดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินหมุนเวียน
เท่ากับ 304.04 ล้านบาท 304.49 ล้านบาท 331.31 ล้านบาท และ 343.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.99
ร้อยละ 57.33 ร้อยละ 52.07 และร้อยละ 50.55 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละ
รายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 60.16 ล้านบาท 98.41 ล้านบาท 120.39 ล้านบาท และ
101.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 12.07 ร้อยละ 18.53
ร้อยละ 18.92 และร้อยละ 14.99 ตามลาดับ สาหรับวงเงิน กู้ยืมระยะสั้นประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญ ชี
ธนาคาร ตั๋วสัญ ญาใช้เงิน และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อดังกล่าวใช้
สาหรับหมุนเวียนในการซื้อและสต๊อกวัตถุดิบ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน
2558 มีมูลค่าเท่ากับ 210.68 ล้านบาท 131.44 ล้านบาท 157.89 ล้านบาท และ 198.07 ล้านบาทหรือคิด
เป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 42.26 ร้อยละ 24.75 ร้อยละ 24.82 และร้อยละ
29.12 ตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กรรมการบริษัท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

31 ธ.ค.55 31 ธ.ค.56 31 ธ.ค.57 30 ก.ย.58
194.12
111.68
137.56
172.84
7.17
6.47
2.82
2.75
1.53
1.27
2.55
1.76
0.22
7.86
12.02
14.74
20.72
210.68
131.44
157.89
198.07

จากการพิจารณามูลค่าเจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 พบว่า ในปี 2556
แม้ ว่ าบริษั ท มี รายได้ จ ากการขายโดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น แต่ เจ้ าหนี้ ก ารค้ ามี มู ลค่ า ลดลงอย่ างมากจากปี 2555
เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายในช่วงปลายปี 2555 เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้เจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม
2555 มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ ประกอบกับในช่วงปลายปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายลดลงจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง จึงส่งผลให้มูลค่าเจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2556 ลดลง อย่างไร
ก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยค่อยๆ ฟื้นตัว จึงทาให้บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น
จึงส่งผลให้มูลค่าเจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น และสาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัท
มีมูลค่าเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะยอดซื้อกลุ่มท่อร้อยสายไฟฟ้าและ
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งานชุบโลหะที่บริษัทว่าจ้างบริษัทภายนอก เช่น งานชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) งานชุบ
สังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro galvanized) เป็นผลให้มูลค่าเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เพิ่มขึ้น
บริษัทได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้การค้าประมาณ 30 - 90 วัน โดยมีระยะเวลาการจ่ายชาระหนี้
ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2558 มีระยะเวลาเท่ากับ 100 วัน 79 วัน 80 วัน
และ 86 วัน ตามลาดับ จะพบว่าระยะเวลาชาระหนี้ของบริษัทมีแนวโน้มลดลง แสดงถึงความสามารถใน
การชาระหนี้ที่ดีขึ้นของบริษัท อย่างไรก็ตามระยะเวลาการจ่ายชาระหนี้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามมูลค่าเจ้าหนี้ การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ที่เพิ่มสูงขึ้น
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 บริษัทมีภาระหนี้
เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น จากกรรมการบริ ษั ท เท่ า กั บ 0.00 ล้ า นบาท 20.50 ล้ า นบาท และ 10.00 ล้ า นบาท
ตามลาดับ มีการชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาของ
ธนาคารในประเทศ โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม ทั้งนี้ ในช่วงปี 2556 บริษัทได้กู้เงินระยะสั้น
จากกรรมการระหว่างปีเท่ากับ 47.50 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน ธุรกิจ และได้จ่าย
ชาระคืนหนี้จานวน 27.00 ล้านบาทในระหว่างปี เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระหนี้เงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเหลือเท่ากับ 20.50 ล้านบาท ต่อมาในช่วงปี 2557 บริษัทมีความจาเป็นต้องกู้ยืม
เงินจากกรรมการบริษัทจานวน 33.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพื่อขยายโรงงาน
แห่งใหม่หลังที่หนึ่งของบริษัทในช่วงที่บริษัทรอเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน ต่อมาได้มีการจ่ายชาระ
คืนหนี้บางส่วนจานวน 43.50 ล้านบาท ในระหว่างปี 2557 จึงทาให้ยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับจานวน 10.00 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทไม่มีภาระหนี้
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะไม่พึ่งพิงเงินกู้ยืมจากกรรมการบริษัท
อีกต่อไป
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษั ทมีหนี้สิน ไม่ หมุนเวียน
เท่ากับ 57.06 ล้านบาท 45.79 ล้านบาท 78.77 ล้านบาท และ 70.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.45 ร้อยละ
8.62 ร้อยละ 12.38 และร้อยละ 10.36 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- เงินกู้ยืมระยะยาว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมี
ภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เท่ากับ 27.57 ล้านบาท 20.61 ล้านบาท 40.61 ล้านบาท และ
33.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 5.53 ร้อยละ 3.88 ร้อยละ
6.38 และร้อยละ 4.92 ตามลาดับ เมื่อนาไปรวมกับภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บริษัทจะมียอดคงค้างวงเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดเท่ากับ 37.75 ล้านบาท 56.52 ล้านบาท 60.03 ล้านบาท
และ 53.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 7.57 ร้อยละ 10.64
ร้อยละ 9.43 และร้อยละ 7.86 ตามลาดับ ในปี 2556 ได้เบิกวงเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันทางการเงินเพื่ อ
ลงทุ นซื้ อที่ ดิ นบริเวณตรงข้ามกั บ สานั กงานใหญ่ ของบริษั ท เนื้ อที่ 9-1-92.5 ไร่ เพื่ อใช้ ก่ อสร้างเป็ นอาคาร
โรงงานผลิตสินค้า และเป็นโกดังเก็บวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูปเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
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และในปี 2557 บริษั ทเริ่มมี การขอรับการสนั นสนุ นวงเงินกู้ ยื มระยะยาวจากสถาบั นการเงิน เพื่ อ ใช้ สาหรับ
ก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งของบริษัท เพื่อรองรับการขยายการผลิตเพิ่มเติม จานวน 19.40
ล้านบาท และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทได้มีการเบิกเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม
อีกจานวน 8.75 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งของบริษัท ปัจจุบันอาคาร
โรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและเริ่มต้นใช้งานเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของ
ปี 2558 เป็นต้นมา
- เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ เท่ากับ 25.37 ล้าน
บาท 20.08 ล้านบาท 31.85 ล้านบาท และ 29.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับร้อยละ 5.09 ร้อยละ 3.78 ร้อยละ 5.01 และร้อยละ 4.36 ตามลาดับ เมื่อนาไปรวมกับเจ้าหนี้เช่าซื้อ
และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี บริษัทจะมียอดเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงินทั้งหมดเท่ากับ 41.48 ล้านบาท 29.16 ล้านบาท 44.38 ล้านบาท และ 44.26 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 8.32 ร้อยละ 5.49 ร้อยละ 6.98 และร้อยละ
6.51 ตามลาดับ รายการดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะ และสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลี
สซิ่งเพื่อเช่าเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์สาหรับใช้ในการผลิตสินค้าและการดาเนินงานของบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ
137.42 ล้านบาท 180.86 ล้านบาท 226.20 ล้านบาท และ 265.92 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายการหนี้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 27.56 ร้อยละ 34.05 ร้อยละ 35.55 และ ร้อยละ 39.09 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
รายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชาระแล้ว :
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 91.00 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 910,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นอีก 59.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจานวน 590,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงทาให้ทุน
จดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 150.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,500,000 หุ้น
มู ล ค่ า ตราไว้ หุ้ น ละ 100.00 บาท และในคราวเดี ย วกั น ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ดั ง กล่ า วก็ มี ม ติ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบี ย นอี ก 50.00 ล้ า นบาท เป็ น 200.00 ล้ า นบาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
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 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจานวน 200.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้น
สามั ญ จ านวน 800,000,000 หุ้ น และมี ทุ น ที่ อ อกและช าระแล้ ว จ านวน 150.00 ล้ า นบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
 วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจานวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าว
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญจานวน 400,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนชาระแล้วจานวน 150.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ : เป็นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2552 โดยในเดือนกรกฎาคม ปี 2552 บริษัทได้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 60.00 ล้านบาท เป็น 79.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 190,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 150 บาท เพื่อสร้างอาคารแห่งใหม่และศูนย์
ฝึกอบรมพนักงานและลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องเจาะกระแทก (Punching Machine) สาหรับผลิตตู้สื่อสารและ
ชิ้นส่วนงานตู้โลหะ และต่อมาในเดือนธันวาคม ปี 2552 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 79.00 ล้านบาท
เป็น 91.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 150 บาท เพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติมและสร้างโรงพ่นสี จึงทาให้บริษัทมีมูลค่า
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นรวมเท่ากับ 15.50 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจานวน 15.50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายการ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 3.11 ร้อยละ 2.92 ร้อยละ 2.44 และ ร้อยละ 2.28 ตามลาดับ
- กาไรสะสม-ที่ยังไม่ได้จัดสรร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 บริษัทมีกาไรส่วนที่ยังไม่จัดสรรจานวน 29.72 ล้านบาท 72.31 ล้านบาท 117.65 ล้านบาท และ 92.65
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 5.96 ร้อยละ 13.61 ร้อยละ
18.49 และ ร้อยละ 13.62 ตามลาดับ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 73 บาท หรือคิดเป็นจานวนเงินรวม
ทั้งสิ้ น 66.43 ล้ านบาท จากก าไรสะสมส่ว นที่ ยังไม่ ได้ จั ดสรรที่ มี อยู่ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 จ านวน
117.65 ล้านบาท
สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน
เท่ากับ 257.53 ล้านบาท 226.59 ล้านบาท 257.33 ล้านบาทและ 290.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ากับร้อยละ 51.66 ร้อยละ 42.66 ร้อยละ 40.44 และร้อยละ 42.71 ตามลาดับ สาเหตุของการลดลงและเพิ่ มขึ้นของ
สินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2556 และปี 2557 ตามลาดับ เกิดจากการลดลงและเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อื่นและรายการสินค้าคงเหลือ เป็นสาคัญ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ
304.04 ล้านบาท 304.49 ล้านบาท 331.31 ล้านบาท และ 343.84 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 60.99 ร้อยละ 57.33 ร้อยละ 52.07 และร้อยละ 50.55 ตามลาดับ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในรายการเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมถึงรายการหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี เป็นสาคัญ
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้ สินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้ บริษัทมีอัตราส่วนสภาพ
คล่อง ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 0.85 เท่า 0.74 เท่า 0.78 เท่า และ 0.84 เท่า
ตามลาดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.61 เท่า 0.56 เท่า 0.61 เท่า และ 0.65 เท่า ตามลาดับ ซึ่งที่ผ่าน
มาบริษั ทบริหารสภาพคล่องโดยใช้เงินเบิ กเกินบัญ ชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน เพื่ อใช้เป็นเงินทุ น
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว จะ
มีเงินระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้งแรก และนาเงินบางส่วนที่ได้ มาใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะ
ส่งผลให้สภาพคล่องของบริษัทดีขึ้นได้
หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่า ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดเท่ากับ 7 วัน 9 วัน 33 วัน และ 25 วัน ตามลาดับ ซึ่งการ
เพิ่มของอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดในปี 2557 จากปี 2556 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของ
กิจการเป็นสาคัญที่มีผลมาจากการที่บริษทั มีมูลค่าลูกหนี้การค้าในช่วงปลายปี 2557เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2558 อัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดดีขึ้นจากงวดปี 2557 จาก 33 วันเป็น 25 วัน เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยลดลงและระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสด สาหรับงวดปี 2557 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน เท่ากับ 62.42 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทสามารถทากาไรจาก
การดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงานได้เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนเท่ากับ 92.68 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังเป็นผลจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินค้าคงเหลือ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า
และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ส่งผลต่อกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 61.97 ล้านบาท การติดลบของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการ
ลงทุนนั้นเป็นผลมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นหลัก จานวน 61.14 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้าง
อาคารโรงงานใหม่หลังที่หนึ่งและลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอาคารโรงงานใหม่หลังหนึ่งเพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจในอนาคต
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 0.28 ล้านบาท มีรายการที่สาคัญคือ กระแสเงินสดจ่ายชาระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 15.90 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลงจานวน 10.50 ล้าน
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บาท และการจ่ายชาระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน จานวน 15.25 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จานวน 21.97 ล้านบาทและเงินสดเบิกรับจากเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินจานวน 19.40 ล้านบาท
กระแสเงินสด สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน เท่ากับ 74.74 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทสามารถทากาไรจาก
การดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงานได้เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนเท่ากับ 85.75 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินค้าคงเหลือ รวมถึงการลดลงของเจ้าหนี้การค้า
และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ส่งผลต่อกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 17.34 ล้านบาท การติดลบของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการ
ลงทุนนั้นเป็นผลมาจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับใช้ในอาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งและเพื่อ
รองรับการขยายการผลิตในส่วนงานโลหะเชื่อมประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์และงานขึ้นรูปโลหะอื่นๆ
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 54.04 ล้านบาท มีรายการที่สาคัญคือ กระแสเงินสดจ่ายเงิน
ปันผล จานวน 66.43 ล้านบาท รายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง จานวน 18.45
ล้านบาท รายการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 15.33 ล้านบาท รายการชาระคืนเจ้าหนี้เช่า
ซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 11.58 ล้านบาท และบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจานวน 59.00
ล้านบาท
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในการซื้อที่ดิน การก่อสร้างอาคารโรงงาน
แห่งใหม่ และการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน ดังต่อไปนี้
ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพือ่ การลงทุน

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

21.70

75.13

61.14

หน่วย : ล้านบาท
ช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2558
16.67

หมายเหตุ : มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2556 เกิดจากบริษัท มีการลงทุนซื้อที่ดินบริเวณตรงข้ามกับสานักงานใหญ่ของ
บริษัท เนื้อที่ 9-1-92.5 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงงานผลิตสินค้า และเป็นโกดังเก็บวั ตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูป
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต สาหรับปี 2557 บริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมสาหรับใช้ ผลิตชิ้นส่วน
จักรกลการเกษตร เครื่องจักรสาหรับใช้ผลิตแม่พิมพ์และเครื่องจักรสาหรับในการผลิตชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปกลุ่มงานตู้สื่อสาร
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16.3

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กล่าว
ไว้แล้วในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้
1. การลดลงของกาไรต่อหุ้นเนื่องจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้
ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จาก 91.00 ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 590,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท และมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจานวน
หุ้นของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทมีทุน
ชาระแล้วทั้งสิ้น 150.00 ล้านบาท ภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีจานวนหุ้นสามัญ ทั้งสิ้น
600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และในคราวเดียวกันที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 150.00 ล้านบาท อีก จานวน 50.00 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญ ใหม่ จานวน
200,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.25 บาท รวมเป็ น ทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง สิ้ น 200.00 ล้ า นบาท แบ่ ง ออกเป็ น
800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทให้กับประชาชนเป็น
ครั้งแรก
และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้
ที่ตราไว้และแก้ไขจานวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้น
ละ 0.50 บาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าว บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้น
สามั ญ จ านวน 400,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.50 บาท โดยมี ทุ น ช าระแล้ ว จ านวน 150.00 ล้ า นบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญ
ของบริษัท เป็นจานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
(Initial Public Offering : IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO
จากข้ อมู ลงบการเงิน การเงิน ระหว่างกาลที่ ต รวจสอบแล้ ว งวด 9 เดือ นแรกของปี 2558 สิ้น สุ ด ณ วันที่ 30
กันยายน 2558 บริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2558 เท่ากับ 47.14 ล้านบาท หากใช้กาไรสุทธิสาหรับงวด 9
เดือนแรกนี้ ปรับเป็นกาไรสาหรับงวด 12 เดือน (Annualize) จะได้กาไรสุทธิสาหรับปี 2558 โดยประมาณที่ 62.86 ล้าน
บาท ซึ่งเมื่อนามาคานวณกาไรต่อหุ้นใหม่ (คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ที่หุ้นละ 0.25 บาท) จะ
ได้เท่ากับ 0.1048 บาทต่อหุ้น ซึ่งคานวณจากจานวนหุ้นสามัญ ที่ออกและชาระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 หรือ
หากคานวณกาไรต่อหุ้นใหม่ จากมูลค่าที่ตราไว้ในปัจจุบัน หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กาไรต่อหุ้นทีเ่ ท่ากับ 0.2095 บาท
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 200.00 ล้าน
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้อาจส่งผลให้
มูลค่ากาไรต่อหุ้นของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกลดลง (Dilution Effect) หากกาไรสุทธิของ
บริษัทมีอัตราการเติบโตต่ากว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนหุ้นที่ออกเสนอขายต่อประชาชนในครั้ งนี้ โดยจากกาไรสุทธิที่
คาดการณ์สาหรับปี 2558 ข้างต้นนั้น เป็นผลให้กาไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (Fully Diluted) มีค่าเท่ากับ 0.1571 บาทต่อหุ้น
(คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ดังตาราง
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ประมาณการกาไรสุทธิปี 2558
กาไรต่อหุ้น (EPS) (ก่อน IPO)
กาไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (หลัง IPO) (Fully Diluted)
หมายเหตุ : คานวณกาไรต่อหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
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62.86 ล้านบาท
0.2095 บาทต่อหุ้น
0.1571 บาทต่อหุ้น

