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16.

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

16.1

ผลการดาเนินงาน

ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่
รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สํานักงาน ห้างสรรพสินค้า
โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “BSM”, “BM” , “BS” และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่นๆ
จากโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จําหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอก
ในการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าตามคําสั่งซื้อของบริษัท เพื่อจําหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมถึ งบริษัทยังเป็นตัวแทน
จําหน่ายสินค้า (dealer) ท่อร้อยสายไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตภายนอกรายดังกล่าวด้วย
สินค้าของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunking and White Conduits)
2) ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures)
3) ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (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 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 842.89 ล้านบาท 698.91 ล้าน
บาท และ 806.13 ล้านบาท ตามลําดับและมีกําไรสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าว เท่ากับ 52.54 ล้านบาท 45.34 ล้านบาท และ
67.70 ล้านบาท ตามลําดับ
รายได้
บริษัทมีรายได้รวมในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 842.89 ล้านบาท 698.91 ล้านบาท และ 806.13 ล้าน
บาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 837.15 ล้านบาท 695.70 ล้านบาท และ 802.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 99.32 ร้อยละ 99.54 และร้อยละ 99.49 ของรายได้รวม ตามลําดับ และรายได้อื่นเท่ากับ 5.74 ล้านบาท 3.21 ล้านบาท
และ 4.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.68 ร้อยละ 0.46 และร้อยละ 0.51 ของรายได้รวม ตามลําดับ
ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทสินค้าในปี 2556 – ปี 2558
ปี 2556
ล้านบาท %

ประเภทรายได้
รายได้จากการขาย
1) รายได้จากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า
2) รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ
3) รายได้จากการขายตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
4) รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ
5) รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์

404.21
106.48
53.29
189.63
5.37
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47.96
12.63
6.32
22.50
0.64

ปี 2557
ล้านบาท %
447.50
89.77
17.90
24.14
5.65

64.03
12.85
2.56
3.45
0.81

ปี 2558
ล้านบาท %
384.66
101.83
29.87
50.45
15.63

47.72
12.63
3.70
6.26
1.94
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ประเภทรายได้
6) รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ
7) รายได้จากการซื้อมาขายไป /1
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการบริการ /2
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น /3
รายได้รวม

ปี 2556
ปี 2557
ล้านบาท %
ล้านบาท %
60.00
7.12
107.39 15.36
14.34
1.70
2.59
0.37
833.32 98.87
694.94 99.43
3.83
0.45
0.76
0.11
837.15 99.32
695.70 99.54
5.74
0.68
3.21
0.46
842.89 100.00

698.91 100.00

ปี 2558
ล้านบาท %
206.10 25.57
5.96
0.74
794.50 98.56
7.52
0.93
802.02 99.49
4.11
0.51
806.13 100.00

หมายเหตุ: /1 รายได้จากการซื้อมาขายไป ได้แก่ รายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สีพ่น และอื่นๆ
/2 รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างพ่นสีชิ้นงานโลหะให้กบั ลูกค้าภายนอก
/3 รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายทรัพย์สนิ กําไร(ขาดทุน)ตัดจําหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการขาย
เศษวัสดุ (เศษเหล็ก) เป็นต้น

รายได้จากการขายและบริการ
บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 837.15 ล้านบาท 695.70 ล้านบาท
และ 802.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.32 ร้อยละ 99.54 และร้อยละ 99.49 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยรายได้จาก
การขายและบริการสําหรับปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 106.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.28
ทั้งนี้ รายได้จากการขายและบริการมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้
1) รายได้จากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunking and White Conduits) โดยมีมูลค่าในปี 2556 ปี
2557 และปี 2558 เท่ากับ 404.21 ล้านบาท 447.50 ล้านบาท และ 384.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้
ร้อยละ 47.96 ร้อยละ 64.03 และร้อยละ 47.72 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยรายได้จากการขายรางและท่อ
ร้อยสายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในปี 2557 คิดเป็นจํานวน 43.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.71 เมื่อ
เที ย บกั บ ปี 2556 โดยเกิ ด จากยอดขายสิ น ค้ า ให้ แ ก่ โครงการก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่ ห ลายโครงการ ได้ แ ก่
ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ศาลายา โรงงานเคซีอี ศูนย์ฝึกอบรมเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาคารสํานักงานเอสซีจี และ
สนามบินภูเก็ต เป็นต้น
สําหรับรายได้จากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้าในปี 2558 ลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 62.84
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 14.04 เนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของราคาตลาดของสินค้า ประกอบ
กับการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ ทําให้บริษัทต้องลดราคาขายสินค้ากลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟลง และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายรางเดินสายไฟฟ้าลดลงร้อยละ 25.40
ในขณะที่มีรายได้จากการขายท่อร้อยสายไฟเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.11 จากปี 2557 โดยปริมาณการจําหน่าย
รางและท่อร้อยสายไฟในภาพรวมของบริษัทยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี 2557 โดยมียอด
สั่งซื้อสินค้ามาจากกลุ่มผู้รับเหมาที่บริษัทดําเนินโครงการก่อสร้างสําหรับห้างสรรพสินค้าและอาคารอื่นๆ เช่น
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ โรบินสันสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนซีพีเขาใหญ่ เป็นต้น
2) รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures) มี
มูลค่าในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 106.48 ล้านบาท 89.77 ล้านบาท และ 101.83 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 12.63 ร้อยละ 12.85 และร้อยละ 12.63 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยในปี 2556 บริษัทมี
รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 13.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.36 เมื่อ
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เที ย บกั บ ปี 2555 จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของคํ า สั่ ง ผลิ ต ตู้ สื่อ สารในระบบ 2G และระบบ 3G ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ในกลุ่ ม
คมนาคมเป็นจํานวนมาก ในขณะที่ปี 2557 บริษัทมียอดการผลิตตู้สื่อสารเหล่านี้ลดลง ทําให้รายได้จากการขาย
ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะ ในปี 2557 ลดลงคิดเป็นจํานวน 16.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ
15.69 จากปี 2556 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้าเท่ากับ 12.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.43 เนื่องมาจากการได้รับคําสั่งผลิตตู้สื่อสารใน
รูปแบบโมเดลที่ราคาสูงจํานวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับคู่ค้าที่สั่งซื้อตู้ของบริษัทได้มีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
ทําให้คู่ค้ามีคําสั่งผลิตและคําสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเพิ่มขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ รายได้จากการขายสินค้าในหมวดตู้
สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะของบริษัทมีการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 1 ราย โดยในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการ
ขายให้แก่ลูกค้ารายนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.66 ของรายได้หมวดตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ แต่คิดเป็นร้อย
ละ 10.75 ของรายได้จากการขายและบริการรวมของบริษัท
3) รายได้จากการขายตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (Electrical Switchboards and Lighting Fixtures) มีมูลค่าใน
ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 53.29 ล้านบาท 17.90 ล้านบาท และ 29.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6.32 ร้อยละ 2.56 และร้อยละ 3.70 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยในช่วงปี 2556 บริษัทได้รับคําสั่งผลิต
ตู้ควบคุมไฟฟ้าจากผู้รับเหมา ในโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่
ในปี 2557 บริษัทมียอดขายให้กับโครงการดังกล่าวลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐไม่ต่อเนื่ อง ส่งผลให้ผู้รับเหมาชะลอคําสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทลง ทําให้บริษัทมี
รายได้หมวดนี้ในปี 2557 ลดลงเท่ากับ 35.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 66.41 ของปี 2556
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่า กับ 11.97
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.84 โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายตู้สื่อสารให้แก่กลุ่มบริษัทโทรคมนาคม การ
ได้รับคําสั่งซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) เพื่อนําไปติดตั้งในอาคารที่อยู่อาศัย และมีคําสั่งผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าของ
โครงการ CCTV ส่วนหนึ่งจากกรมทางหลวงในช่วงท้ายปี 2557 ซึ่งบริษัทเริ่มส่งสินค้าและรับรู้รายได้ในปี 2558
4) รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal Working) มีมูลค่าในปี 2556 ปี 2557 และปี
2558 เท่ากับ 189.63 ล้านบาท 24.14 ล้านบาท และ 50.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.50 ร้อยละ
3.45 และร้อยละ 6.26 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 คิดเป็นจํานวน 133.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 240.08 โดยมีสาเหตุ
หลักของการเพิ่มขึ้นจากการผลิต สินค้าแร็ค (Rack) สําหรับขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์และขนส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด โลหะเชื่อมประกอบในส่วนของเหล็กโครงสร้างสําหรับ ติดตั้งแผงโซลาร์
เซลล์ คิดเป็นจํานวน 115.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการผลิตให้โครงการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ในขณะที่
ในปี 2557 บริษัทไม่มีการผลิตโลหะเชื่อมประกอบให้กับงานลักษณะดังกล่าว ทําให้รายได้ในส่วนนี้จึงลดลง
อย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ
26.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.01 โดยมีสาเหตุมาจากการได้รับคําสั่งผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น
ได้แก่ รั้วเหล็กสําหรับล้อมตู้สื่อสาร เสาตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และเสาไฟ LED ระบบความปลอดภัยด้านการ
ดับเพลิงจําพวกโครงบันไดหนีไฟและคานเหล็ก และโครงเหล็กป้ายโฆษณา เป็นต้น
5) รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and
Equipments) มีมูลค่าในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 5.37 ล้านบาท 5.65 ล้านบาท และ 15.63 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.64 ร้อยละ 0.81 และร้อยละ 1.94 ของรายได้รวม ตามลําดับ สําหรับปี 2558
บริษัทมีรายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เท่ากับ 9.98 ล้านบาท
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คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 176.52 โดยเป็นรายได้จากการผลิตแม่พิมพ์สําหรับคู่ค้าที่ต้องการว่าจ้างบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนโลหะจํานวนมากเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อชิ้นลง และรายได้จากการผลิตเครื่องมือ การเกษตร
ให้แก่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้แก่ รถฉีดพ่นยา (Boom Sprayer) ซึ่งเริ่มมีการผลิตในช่วง
ปลายปี 2557 และรถไถติดแอร์ (Cabin Assy) ที่เริ่มมีการผลิตในไตรมาส 3 ของปี 2558
6) รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts) มี
มูลค่าในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 60.00 ล้านบาท 107.39 ล้านบาท และ 206.10 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.12 ร้อยละ 15.36 และร้อยละ 25.57 ของรายได้รวม ตามลําดับ รายได้จากการขายชิ้นส่วน
โลหะเพิ่มขึ้นในปี 2556 คิดเป็นจํานวน 11.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.61 เมื่อเทียบกับ
ปี 2555 และเพิ่มขึ้นในปี 2557 คิดเป็นจํานวน 47.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.98 เมื่อเทียบ
กับปี 2556 สําหรับรายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 98.71 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 91.93 เนื่องจากการได้รับคําสั่งผลิตชิ้นส่วนของรถเกี่ยวข้าวในจํานวนมากขึ้น เพื่อมีวัตถุประสงค์
ทั้งนําไปใช้ในการผลิตรถเกีย่ วข้าวและนําไปใช้เป็นอะไหล่สํารอง (Spare Part) โดยเป็นผลมาจากการที่ผู้ผลิตได้
ทําการตลาดส่งออกสินค้ารถเกี่ยวข้าวไปจําหน่ายในต่างประเทศ ประกอบกับบริษัทได้เริ่มผลิตชิ้นส่วนของรถไถ
เดินตาม (Rotary) ซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้ผลิตอยู่ในระหว่างการแก้ไขการผลิตชิ้นส่วนส่วนอื่น ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคําสั่ง
ผลิตชิ้นส่วนโลหะประเภทเครื่องจักรการเกษตร จากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นสําคัญ
7) รายได้จากการซื้อมาขายไป ประกอบด้วย รายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สีพ่น น๊อต และอื่นๆ
โดยบริษัทมีรายได้จากการซื้อมาขายไปในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 14.34 ล้านบาท 2.59 ล้านบาท
และ 5.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.70 ร้อยละ 0.37 และร้อยละ 0.74 ของรายได้รวม ตามลําดับ
โดยในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการซื้อมาขายไปเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 3.37 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 130.33 จากการขายอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบสินค้าสําเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย
สินค้าหมวดอื่นๆ
8) รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างพ่นสีชิ้นงานโลหะให้กับลูกค้าภายนอก มีมูลค่าในปี 2556 ปี
2557 และปี 2558 เท่ากับ 3.83 ล้านบาท 0.76 ล้านบาท และ 7.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.45 ร้อยละ
0.11 และร้อยละ 0.93 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยในปี 2555 บริษัทรับงานพ่นสีชิ้นงานโลหะให้กับลูกค้า
ภายนอกสําหรับการพ่นสี แร็ค (Rack) ที่ใช้วางอะไหล่รถยนต์ ต่อมาในปี 2556 บริษัทเริ่มรับผลิต แร็ค (Rack)
สําหรับวางอะไหล่รถยนต์ให้กับลูกค้าเองโดยตรง จึงทําให้ในปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทมีรายได้จากการบริการพ่นสี
ลดลง แต่มีรายได้จากการผลิตสินค้าแร็ค (Rack) สําหรับขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่ ที่อยู่ในหมวดโลหะเชื่อมประกอบ
(หมวดที่ 4) แทน และสําหรับปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการพ่นสีเพิ่ มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 6.76
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 888.50 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับจ้างงาน 2 รายการ ที่
เกิดขึ้นในปี 2558 ได้แก่ (1) งานพ่นสีท่อเหล็ก (Conduit) และ (2) งานรับยิงทรายลอกพื้นผิวท่อเหล็ก (Conduit)
แล้วจึงชุบและพ่นสี
ทั้งนี้ รายได้จากการขายสินค้าในหมวดแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ และหมวดชิ้นส่วนโลหะของบริษัทมีการ
พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่สําหรับการจําหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือการเกษตร และชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่
ลูกค้ารายหนึ่ง คือ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จํากัด โดยไม่มีสัญญาซื้อขายสินค้าระยะยาว อย่างไรก็ตาม รายได้จาก
การขายให้ลูกค้ารายนี้มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและบริการของบริษัท
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ตารางแสดงโครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้าในปี 2556 - ปี 2558
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ประเภทลูกค้า
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา (Contractors Cluster)
657.75 78.57 500.07 71.88 540.39 67.38
ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ (Business Cluster)
179.40 21.43 195.63 28.12 261.52 32.61
ตัวแทนจําหน่าย
0.11
0.01
รวมรายได้จากการขายและบริการ
837.15 100.00 695.70 100.00 802.02 100.00
เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ตามกลุ่มลูกค้าที่บริษัทจําหน่าย พบว่าบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มผู้รับเหมางาน
ระบบไฟฟ้าและผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง (Contractors Cluster) ซึ่งมีรายได้จากกลุ่มนี้ใ นปี 2556 ปี 2557 และปี 2558
เท่ากับ 657.75 ล้านบาท 500.07 ล้านบาท และ 540.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.57 ร้อยละ 71.88 และร้อยละ
67.38ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ตามลําดับ รองลงมาคือกลุ่มลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ (Business Cluster) ซึ่งมี
รายได้จากกลุ่มนี้ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 179.40 ล้านบาท 195.63 ล้านบาท และ 261.52 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 21.43 ร้อยละ 28.12 และร้อยละ 32.61 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ตามลําดับ และกลุ่ม
ตัวแทนจําหน่าย ซึ่งบริษัทเริ่มมีรายได้จากช่องทางนี้ในปี 2558 เท่ากับ 0.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของรายได้จาก
การขายสินค้าและบริการ โดยมาจากการจําหน่ายตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่างให้แก่ตัวแทนในประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการขายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายทั้งรูปแบบร้านค้าปลีก-ส่ง และตัวแทน
จําหน่าย (Dealer) แต่บริษัทจะเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายนี้ในอนาคต โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ผ่านช่องทางการจัด
จําหน่ายดังกล่าวตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ จากตารางโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามกลุ่มลูกค้าในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 จะพบว่า บริษัทมีสัดส่วน
รายได้จากกลุ่มผู้รับเหมาโครงการในแนวโน้มที่ลดลง ในขณะที่สัดส่วนรายได้จากการผลิตเพื่อจําหน่ายให้กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
รายได้อื่น
บริษัทมีรายได้อื่นในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 5.74 ล้านบาท 3.21 ล้านบาท และ 4.11 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.68 ร้อยละ 0.46 และร้อยละ 0.51 ของรายได้รวม ตามลําดับ ซึ่งรายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ กําไร
(ขาดทุน) จากการจําหน่ายทรัพย์สิน กําไร (ขาดทุน) จากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน และรายได้จากการขายเศษวัสดุ (เศษเหล็ก)
เป็นต้น
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต อาทิ ค่าเหล็กแผ่นประเภทต่างๆ ท่อร้อยสายไฟฟ้า ค่า
สี ค่าวัสดุเพื่อการผลิต ค่าจ้างชุบและพ่นสีชิ้นงาน เงินเดือน ค่าแรงพนักงานและค่าล่วงเวลาฝ่ายผลิต ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดโรงงาน และค่าเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงาน เป็นต้น โดยบริษัทมีต้นทุนขายและบริการใน
ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 697.19 ล้านบาท 558.12 ล้านบาท และ 623.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.71
ร้อยละ 79.86 และร้อยละ 77.38 ของรายได้รวม ตามลําดับ
ในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จํานวน 112.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
19.32 ซึ่งเป็นไปตามรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเหล็กที่เป็นวัตถุดิบ
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หลักในการผลิต ค่าจ้างงานชุบและพ่นสี เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย และค่า
ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น ขณะที่ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการลดลงจากปี 2556 จํานวน 139.07
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 19.95 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนเหล็ก ค่าจ้างชุบและพ่นสี ค่า
วัสดุสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย ซึ่งการลดลงของต้นทุนขายและบริการดังกล่าวเป็นการ
ลดลงในทิศทางเดียวกับการลดลงของรายได้จากการขายและบริการในปี 2557
สําหรับปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจํานวน 65.68 ล้านบาท หรือคิดเป็น
การเพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 11.77 โดยมีสาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัสดุสําเร็จรูป
และวัสดุใช้สอยเพื่อการผลิต ต้นทุนงานจ้างชุบและพ่นสี ค่าใช้จ่ายเบ็ด เตล็ดโรงงาน และต้นทุนซื้อมา-ขายไป ซึ่งเป็นอุปกรณ์
สําเร็จรูปที่ใช้ร่วมกับสินค้าหมวดอื่นๆ และเป็นสินค้าที่บริษัทไม่ได้ผลิตเอง เช่น น็อต ยู -ล็อค เจ-ล็อค เป็นต้น โดยต้นทุน
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 56.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.71 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการ
เพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและขายสินค้า (2) การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และโบนัสของแรงงานในการผลิต
สินค้า โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 8.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.09 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และ (3) การ
เพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงานและเครื่องจักรในปี 2558 ที่บริษัทได้มีการลงทุนสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้นสําหรับโรงงาน
ส่วนที่ขยาย (อาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่ง) โดยในปี 2558 บริษัทมีค่าเสื่อมราคาดังกล่าวเพิ่มขึ้นรวมเท่ากับ 3.81 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.54 เมื่อเทียบกับปี 2557
กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น
บริษัทมีกาํ ไรขั้นต้นในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 139.96 ล้านบาท 137.58 ล้านบาท และ 178.22 ล้าน
บาท โดยคิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 16.72 ร้อยละ 19.78 และร้อยละ 22.22 ของรายได้จากการขายและบริการ
ตามลําดับ โดยบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนขายได้ดี เช่น มีการออกแบบสินค้าร่วมกับลูกค้าและนําแม่พิมพ์โลหะมาใช้
ในการผลิตสินค้าที่มีจาํ นวนมากๆ จึงทําให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มโลหะ
เชื่อมประกอบ และกลุ่มชิ้นส่วนโลหะ ประกอบกับการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาวัตถุดิบเหล็กของตลาดในประเทศ
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตที่มีสัดส่วนต้นทุนเหล็กประมาณร้อยละ 40 - 50 ของรายได้จากการขายและบริการ หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 55 – 60 ของต้นทุนขายและบริการ ขณะทีบ่ ริษัทมีการเก็บสต๊อควัตถุดิบเหล็กเป็นจํานวนน้อยและราคา
ขายสินค้าของบริษัทลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าการลดลงของราคาวัตถุดิบเหล็ก จึงทําให้อตั รากําไรขั้นต้นและอัตรากําไรสุทธิ
ของบริษัทฯ เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถอธิบายได้ดงั นี้
ในปี 2556 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 16.72 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 13.22 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนขายและบริการได้ดีขึ้น ได้แก่ รายการต้นทุนเหล็ก สี วัสดุสําเร็จรูปเพื่อการผลิต ต้นทุนซื้อ
มา-ขายไป ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ทําให้มีสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการลดลง
ในปี 2557 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 19.78 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีอัตรากําไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ
16.72 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนขายและบริการได้ดีขึ้นเป็นสําคัญ ได้แก่ รายการต้นทุนเหล็ก งานจ้างชุบและ
พ่นสี และมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยลดลง ทําให้มีสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการลดลง
ส่งผลให้อัตรากําไรขั้นต้นเพิม่ ขึ้นอย่างมาก
สําหรับปี 2558 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 22.22 โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าทีม่ ีอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับ
ร้อยละ 19.78 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของต้นทุนเหล็กซึง่ มาจากการลดลงของราคาเหล็กในตลาด ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร
และอุปกรณ์ลดลง และมีการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 165

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วยรายการสําคัญ ได้แก่ เงินเดือน ค่า นายหน้า ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าขนส่งสินค้า ค่า
น้ํามันรถยนต์ เป็นต้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 23.20 ล้านบาท 32.28 ล้านบาท
และ 39.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.75 ร้อยละ 4.62 และร้อยละ 4.86 ของรายได้รวม ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จํานวน 3.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.52 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 9.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.14 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและค่าล่วงเวลาพนักงาน ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะของฝ่ายจัดส่ง
สําหรับปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 39.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 6.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.45 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุห ลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานตามการปรับ
เงินเดือนและจํานวนพนักงานในฝ่ายขายที่เพิ่มขึ้น ค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน และค่าขนส่งสินค้าตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายและ
การส่งสินค้า และการเพิ่มขึ้นของค่าเลี้ยงรับรองซึ่งบริษัทและคู่ค้าได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยรายการสําคัญ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าเสื่อมราคาอาคาร
เครื่องใช้สํานักงานและยานพาหนะ ค่าซ่อมบํารุงรักษา ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นต้น โดยบริษัทมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 46.24 ล้านบาท 42.50 ล้านบาท และ 46.25 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 5.49 ร้อยละ 6.08 และร้อยละ 5.74 ของรายได้รวม ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี
2555 จํานวน 4.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.89 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 ลดลงจากปี
2556 จํานวน 4.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 9.17 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในส่วนการ
กลับรายการของหนี้สงสัยจะสูญ ค่าล่วงเวลาพนักงานลดลง และค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาลดลง
สําหรับปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 3.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.83 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเงินเดือน
ค่าล่วงเวลาและโบนัส ค่าตรวจสอบบัญ ชีในไตรมาส 3 ปี 2558 สําหรับยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการ และมีค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทเริ่มมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในปี 2558 ในขณะที่บริษัทมีค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้จากกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ และไม่มี
การตั้งหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ําประกัน และดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
สถาบันการเงิน โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 12.90 ล้านบาท 11.40 ล้านบาท
และ 12.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.53 ร้อยละ 1.63 และร้อยละ 1.54 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายทาง
การเงินที่สําคัญของบริษัทคือ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งมีจํานวนในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 12.26 ล้าน
บาท 11.25 ล้านบาท และ 12.07 ล้านบาท ตามลําดับ
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริษัทมีกําไรสุทธิในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 52.54 ล้านบาท 45.34 ล้านบาท และ 67.70 ล้านบาท
ตามลําดับ ในปี 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจํานวน 35.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ
206.89 ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1)รายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น และ 2)สัดส่วนต้นทุนขายและบริการ
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ลดลง ซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการบริหารต้นทุนขายได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ดังจะเห็นได้จากอัตรากําไรขั้นต้นที่
เพิ่มขึ้นในงวดบัญชีปี 2556 ในขณะที่ในปี 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิลดลงจากปีก่อนหน้าจํานวน 7.20 ล้านบาทหรือคิดเป็น
อัตราการลดลงร้อยละ 13.70 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายสินค้าหมวดโลหะเชื่อมประกอบ ในส่วนการผลิต
โครงเหล็กติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยในปี 2556 มีรายได้จากการขายสินค้าหมวดโลหะเชื่อมประกอบเท่ากับ 189.63 ล้านบาท
แต่ในปี 2557 มีรายได้ในหมวดนี้ลดลงเหลือเท่ากับ 24.14 ล้านบาท ประกอบกับในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ตามสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อค่าใช้จ่าย สําหรับในปี 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ
67.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 22.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.31 โดยเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการ และความสามารถในการทํากําไรขั้นต้นเป็นสําคัญ
สําหรับปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 6.23 ร้อยละ 6.49 และร้อยละ 8.40 ของ
รายได้รวมตามลําดับ ซึ่งอัตรากําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถอธิบายได้ดังนี้
ในปี 2556 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.23 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 2.52 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการปรับเพิม่ ขึน้ ของอัตรากําไรขั้นต้นจากร้อยละ 13.22 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 16.72 ในปี 2556 ตามที่
กล่าวข้างต้น
ในปี 2557 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.49 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2556 ทีม่ ีอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ
6.23 โดยมีสาเหตุมาจากการปรับเพิ่มขึ้นอัตรากําไรขั้นต้นจากร้อยละ 16.72 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 19.78 ในปี 2557 และมี
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในส่วนการกลับรายการของหนี้สงสัยจะสูญ ค่า
ล่วงเวลาพนักงานลดลง และค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาลดลง
สําหรับปี 2558 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 8.40 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ทีม่ ีอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ
6.49 โดยมีสาเหตุมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นต้นจากร้อยละ 19.78 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 22.22 ในปี 2558
ถึงแม้จะมีค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากการเพิม่ ขึ้นของค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส ค่าตรวจสอบ
บัญชีในไตรมาส 3 ปี 2558 การจ่ายค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ และมีค่าใช้จา่ ยเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทเริ่มมี
ค่าใช้จา่ ยส่วนนีใ้ นปี 2558 ในขณะที่บริษัทมีการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 เนื่องจากสามารถเรียกเก็บหนี้
จากกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกตั้งค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญได้
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับร้อยละ 33.01 ร้อยละ 22.28 และร้อย
ละ 26.59 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เป็นผลจากการลดลงของกําไรสุทธิในปี 2557
ขณะที่ในปี 2558 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการเติบโตของรายได้และการเพิ่มขึ้นของ
กําไรสุทธิ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
91.00 ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 590,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท รวมถึง
มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
อีก 50.00 ล้านบาทเป็น 200.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้
มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจํานวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากเดิม หุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าว บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200.00
ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนชําระแล้วจํานวน 150.00
ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขการจัดสรรหุ้น
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สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้ง
แรก (Initial Public Offering : IPO)
16.2

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 531.14 ล้านบาท 636.28
ล้านบาทและ 640.55 ล้านบาท ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงรายการสินทรัพย์ที่สําคัญ มีดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษั ทมีมูลค่าสินทรัพย์หมุ นเวีย น เท่า กับ 226.59 ล้ านบาท
257.33 ล้านบาท และ 241.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.66 ร้อยละ 40.44 และร้อยละ 37.67 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 0.23
ล้านบาท 0.40 ล้านบาท และ 0.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 0.05 ร้อยละ
0.06 และร้อยละ 0.11 ตามลําดับ โดยประกอบด้วย เงินสด เงินสดย่อย เงินฝากออมทรัพย์และดอกเบี้ยจากบัญชี
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายการลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้การอื่น -สุทธิ เท่ากับ 188.15 ล้านบาท 200.34 ล้านบาทและ 177.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 35.42 ร้อยละ 31.49 และร้อยละ 27.71 ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
31 ธ.ค.56
ลูกหนี้การค้า
188.32
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(17.76)
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
170.56
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ
17.59
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ – สุทธิ
188.15

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค.57 31 ธ.ค.58
220.64
196.66
(20.37) (19.29)
200.27
177.37
0.07
0.14
200.34
177.51

จากการพิจารณามูลค่าลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 พบว่าในปี 2556
แม้ว่าบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นแต่ลูกหนี้การค้ามีมูลค่าลดลง เนื่องจากในช่วงปลายปี
2556 บริษัทมีรายได้จากการขายลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์ทางการเมือง จึงส่งผลให้มูลค่า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยค่อยๆ
ฟื้นตัวส่งผลต่อบริษัททําให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มสูงขึ้นทําให้มูลค่าลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 สูงขึ้น สําหรับปี 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้าคงค้างลดลงแสดงถึงความสามารถในการจัดเก็บหนี้ที่ดีขึ้น
เมื่อพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2556 ที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปี 2555 คิด
เป็นจํานวน 7.31 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้ารายหนึ่ง มูลค่า 7.26
ล้านบาท ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าในกลุ่มสินค้ารางและท่อร้อยสายไฟฟ้าในปี 2556 ซึ่งบริษัทได้ดําเนินการ
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ทางกฎหมายกับลูกค้ารายนี้ โดยปัจจุบันลูกหนี้รายดังกล่าวอยู่ระหว่างการผ่อนชําระเงินคืนให้แก่บริษัทตามคํา
พิพากษาของศาลและมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 3.76 ล้านบาท
สําหรับรายการลูกหนี้อื่น ได้แก่ รายได้ค้างรับ ลูกหนี้เงินประกันผลงานและลู กหนี้อื่น โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายการลูกหนี้อื่นเท่ากับ 17.59 ล้านบาท 0.07 ล้านบาท และ
0.14 ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2556 ลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่เกิดจาก ลูกหนี้เงินประกันผลงาน จํานวน 14.14 ล้าน
บาท ซึ่งเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้า งอ่างเก็บน้ําห้วยนา จังหวัดเพชรบูรณ์ในปี 2554 ที่บริษัท ต้องจ่ายเงินตาม
จํานวนที่ตกลงให้แก่ผู้รับเหมารายหนึ่ง เพื่อเป็นการประกันผลงานระยะเวลา 2 ปีนับจากโครงการเสร็จสิ้นในปี
2554 และเมื่อครบระยะเวลา 2 ปีบริษัทจะได้รับเงินประกันดังกล่าวคืนเรียบร้อยแล้ว และเนื่องด้วยในปัจจุบัน
บริษัทไม่ได้รับงานโครงการก่อสร้างแล้ว จึงส่งผลให้มูลค่าลูกหนี้เงินประกันผลงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่มีรายการดังกล่าวแล้ว รายการลูกหนี้อื่นๆ เช่น รายการค่ามัดจําสินค้า ซึ่งทาง
บริษัทมีนโยบายเรียกเก็บค่ามัดจําประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าสินค้าที่จําหน่าย สําหรับสินค้าประเภทสั่งทํา
พิเศษ (Made to order) ที่ต้องผลิตตามแบบของลูกค้าโดยเฉพาะ
มูลค่าลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนด
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้า – สุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค.57 ร้อยละ 31 ธ.ค.58 ร้อยละ
82.29 37.30
102.50 52.12
93.05 42.17
19.49 8.83
5.32 2.41
20.49 9.29
220.64 100.00
(20.37)
200.27

52.91 26.90
15.44 7.85
8.98 4.57
16.83 8.56
196.66 100.00
(19.29)
177.37

จากตารางแสดงมูลค่าลูกหนี้แยกตามอายุหนี้คงค้าง (aging) ข้างต้น พบว่าลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็น
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ และเป็นลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระในช่วงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน ซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับ 102.50 ล้านบาทและ 52.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.12 และร้อยละ 26.90 ของลูกหนี้
การค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามลําดับ สําหรับลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับ 16.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.56 ของลูกหนี้การค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทได้มีการดําเนินการฟ้องร้องเพื่อดําเนินการทางกฎหมายแก่ลูกหนี้การค้าที่ค้างชําระเป็นเวลานานแล้ว ทั้งนี้
บริษัทมีการกําหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 สําหรับลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน และลูกหนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้
บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตเทอมลูกหนี้การค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 30 - 90 วัน โดยพิจารณาจาก
ฐานะทางการเงินของลูกค้า ประวัติการชําระเงิน ความถี่ในการสั่งซื้อและมูลค่าการสั่งซื้อ โดยในปี 2556 – ปี
2558 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยทางบัญชี เท่ากับ 83 วัน 106 วัน และ 94 วัน ตามลําดับ จะเห็นว่าบริษัทมี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ที่นานกว่านโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า เนื่องจากในทางบัญชี มีการนับเครดิต
เทอมนับจากวันที่บริษัทออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า แต่ในทางปฏิบัติ ในการเก็บเงินค่าสินค้า บริษัทมีการตกลง
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เงื่อนไขกับลูกค้าว่าจะเริ่มนับเทอมเครดิตในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ส่งสินค้า ดังนั้นในทางปฏิบัติการเก็บเงินจะ
ล่าช้าออกไปอีกสูงสุดคือประมาณ 30 วัน รวมทั้งลูกค้าบางรายมีเงื่อนไขกําหนดวันวางใบแจ้งหนี้และวันรับเช็ค
ถัดไปจากวันครบกําหนดตามเทอมเครดิตซึ่งจะส่งผลให้จํานวนวันที่ได้รับชําระเงินค่าสินค้านานขึ้นอีก นอกจากนี้
สาเหตุที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย โดยรวมเพิ่มขึ้นในปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีมูลค่าลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทมีระยะเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงแสดงถึงความสามารถ
ในการติดตามรับชําระหนี้ที่ดีขึ้น
- สินค้าคงเหลือ –สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีสินค้าคงเหลือสุทธิ เท่ากับ 35.64
ล้านบาท 54.10 ล้านบาท และ 59.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 6.71 ร้อยละ 8.50
และร้อยละ 9.23 ตามลําดับ
บริษัทแสดงมูลค่าสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตในราคาทุนตามวิธี ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า
และแสดงมูลค่าวัตถุดิบ ในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน–ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํา
กว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
สินค้าสําเร็จรูป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
รวม
หัก รายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

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

31 ธ.ค.58
21.00
9.33
35.97
66.30
(7.19)

%
31.67
14.08
54.25
100.00

59.11

ส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ คือวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 60.16 ร้อยละ 57.60 และร้อยละ
54.25 ของสินค้าคงเหลือรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลําดับ วัตถุดิบของบริษัท
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เหล็ก วัสดุ/อุปกรณ์สิ้นเปลืองสําหรับใช้ในการผลิต และสี เนื่องด้วยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็น
ลูกค้าประเภทผู้รับเหมางานระบบ และผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการสั่งซื้อเพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ในการผลิตในแต่ละโครงการ บริษัทมีสัดส่วนสินค้าสําเร็จรูปต่อสินค้าคงเหลือรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 เท่ากับร้อยละ 31.67 ของสินค้าคงเหลือรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่เท่ากับร้อยละ 21.66 ของ
สินค้าคงเหลือรวม สินค้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นสินค้าสําเร็จรูปกลุ่มรางเดินสายไฟฟ้าที่บริษัทผลิตตามคําสั่งซื้อ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และท่อร้อยสายไฟฟ้าที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตมาแต่อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
หากพิจารณาจากอัตราส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในช่วงปี 2556 – ปี 2558 พบว่าบริษัทมีระยะเวลา
ขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 6 วัน 7 วันและ 10 วัน ตามลําดับ หรือคิดเป็นระยะเวลาในการจัดเก็บสต็อกสินค้า
สําเร็จรูปจนกว่าจะสามารถจําหน่ายได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์
บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยจากการพิจารณาการล้าสมัยของสิ นค้า
คงเหลือ ซึ่งสินค้าสําเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลืองและงานระหว่างผลิต ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปีและไม่มีการเคลื่อนไหว และ
สีที่มีอายุเกินกว่า 6 เดือน บริษัทจะตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยทั้งจํานวน ส่วนวัตถุดิบประเภทเหล็ก บริษัทจะไม่มีการ
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ตั้งสํารองสินค้าล้าสมัย เนื่องจากพิจารณาว่ามีโอกาสเสื่อมสภาพค่อนข้างต่ํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท
ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยจํานวน 6.94 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเผื่อสินค้าลดมูลค่าจากสินค้าสําเร็จรูป จํานวน
1.92 ล้านบาท และจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จํานวน 5.02 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทตั้ง
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยจํานวน 7.19 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเผื่อสินค้าลดมูลค่าจากสินค้าสําเร็จรูป จํานวน 1.97
ล้านบาท จากวัตถุดิบที่ใช้งานการผลิตจํานวน 4.87 ล้านบาทและจากงานระหว่างทํา จํานวน 0.35 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 304.55 ล้านบาท
378.95 ล้านบาท และ 399.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.34 ร้อยละ 59.56 และร้อยละ 62.33 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ ตามลําดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์–สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมูลค่าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์–สุทธิ เท่ากับ 293.12 ล้านบาท 364.71 ล้านบาท และ 380.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 55.19 ร้อยละ 57.32 และร้อยละ 59.36 ตามลําดับ บริษัท มีก ารลงทุน ในที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2556 บริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินบริเวณตรงข้าม
กับสํานักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีเนื้อที่ 9-1-92.5 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงงานผลิตสินค้า และเป็น โกดัง
เก็บวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเครื่องจักร
เพิ่มเติม เช่น เครื่องตัดเลเซอร์และเครื่องมือวัดความแม่นยําสูง (FARO Portable CMM Set) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวัดค่าชิ้นส่วนงานต่างๆ เครื่องพ่นสีใหม่สําหรับรองรับการขยายงานพ่นสี ในขณะที่ปี 2557
บริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เช่น เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Lathe) สําหรับใช้ผลิตชิ้นส่วนจักรกลการเกษตร
เพิ่มขึ้น เครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง (CNC Vertical Machining Center) ซึ่งเป็นเครื่องจักรสําหรับใช้
ผลิตแม่พิมพ์ และเครื่องปั๊ม (Single Crank Press Machine) ซึ่งเป็นเครื่องจักรสําหรับในการผลิตชิ้นงานปั๊มขึ้น
รูปกลุ่มงานตู้สื่อสาร และยานพาหนะสําหรับใช้ในสํานักงานเพิ่มเติม เป็นต้น นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทได้
ก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว และเริ่มต้นใช้งานเชิงพาณิชย์ในการผลิต สินค้ากลุ่มงาน
โลหะเชื่อมประกอบ และสินค้ากลุ่มแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เป็นต้น
มา และลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เครื่อง CNC Turret Punch Press ซึ่งเป็นเครื่องจักรสําหรับ
ใช้ในงานตัดเจาะโลหะแผ่นอัตโนมัติ เครื่องเชื่อมหุ่นยนต์เพื่อรองรับการขยายตัวของชิ้นส่วนโลหะ และเครื่องตัด
โลหะ สําหรับใช้ในส่วนงานโลหะเชื่อมประกอบ
- สิน ทรัพ ย์ภาษีเ งินได้ร อการตัด บัญ ชี : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 4.40 ล้านบาท 6.73 ล้านบาท และ 7.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 0.83 ร้อยละ 1.06 และร้อยละ 1.20 ตามลําดับ
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีมูลค่าคงที่ตลอด
เท่ากับ 4.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จํานําสิทธิในเงินฝากประจํา เพื่อเป็นหลักประกันกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่ง
หนึ่งสําหรับการค้ําประกันวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่ง
เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ มูลค่า เท่ากับ 1.76 ล้านบาท 2.43 ล้านบาท และ 6.51 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ
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สินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 0.33 ร้อยละ 0.38 และร้อยละ 1.02 ตามลําดับ โดยในปี 2558 บริษัทได้ลงทุนซื้อ
โปรแกรมซอฟต์แวร์บัญชีใหม่เพื่อรองรับการใช้งานระบบ ERP แทนโปรแกรมบัญชีที่ใช้อยู่เดิม
แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สนิ
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่าเท่ากับ 350.28 ล้านบาท 410.08 ล้าน
บาท และ 357.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.95 ร้อยละ 64.45 และร้อยละ 55.81 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
โดยรายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ มีดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 304.49 ล้านบาท 331.31
ล้านบาท และ 291.24 ล้านบาท หรือคิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 57.33 ร้อยละ 52.07 และร้อยละ 45.47 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558
มีมูลค่าเท่ากับ 98.41 ล้านบาท 120.39 ล้านบาท และ 89.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อ สินทรัพย์รวม
เท่ากับร้อยละ 18.53 ร้อยละ 18.92 และร้อยละ 13.99 ตามลําดับ สําหรับวงเงินกู้ยืมระยะสั้นประกอบด้วย เงิน
เบิก เกิน บัญ ชีธนาคาร ตั๋ว สัญ ญาใช้เ งิน และวงเงิน เลตเตอร์อ อฟเครดิต และทรัสต์รีซีท ทั้ง นี้ วงเงิน สิน เชื่อ
ดังกล่าวใช้สําหรับหมุนเวียนในการซื้อและสต๊อกวัตถุดิบ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 131.44 ล้าน
บาท 157.89 ล้านบาท และ 152.47 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 24.75 ร้อยละ
24.82 และร้อยละ 23.80 ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธ.ค.56 31 ธ.ค.57 31 ธ.ค.58
เจ้าหนีก้ ารค้า
111.68
137.56
127.62
เจ้าหนี้อื่น
6.47
2.82
2.76
เจ้าหนีค้ ่าซื้อเครื่องจักร
1.27
2.55
3.29
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กรรมการบริษัท
0.22
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
12.02
14.74
18.80
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
131.44
157.89
152.47
จากการพิจารณามูลค่าเจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 พบว่า ในปี 2556 แม้ว่า
บริษัทมีรายได้จากการขายโดยรวมเพิ่มขึ้นแต่เจ้าหนี้การค้ามีมูลค่าลดลงอย่างมากจากปี 2555 เนื่องจากในช่วง
ปลายปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายลดลงจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง จึงส่งผลให้
มูลค่าเจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2556 ลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยค่อยๆ
ฟื้นตัว จึงทําให้บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้มูลค่าเจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น และ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีมูลค่าเจ้าหนี้การค้าลดลงเล็กน้อย
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บริษัทได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้การค้าประมาณ 30 - 90 วัน โดยมีระยะเวลาการจ่ายชําระหนี้ ในปี
2556 ปี 2557 และปี 2558 มีระยะเวลาเท่ากับ 79 วัน 80 วัน และ 77 วัน ตามลําดับ จะพบว่าระยะเวลาชําระ
หนี้ของบริษัทมีแนวโน้มลดลง แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ที่ดีขึ้นของบริษัท
สําหรับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย โดยมีรายการสําคัญ คือ โบนัสค้างจ่ายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายการโบนัสค้างจ่ายเท่ากับ 8.52
ล้านบาท 9.78 ล้านบาท และ 12.84 ล้านบาท ตามลําดับ
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากกรรมการบริษัท เท่ากับ 20.50 ล้านบาท และ 10.00 ล้านบาท ตามลําดับ มีการชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 2.50 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารในประเทศ โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต้น
เมื่อทวงถาม ทั้งนี้ ในช่วงปี 2556 บริษัทได้กู้เงินระยะสั้นจากกรรมการระหว่างปีเท่ากับ 47.50 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และได้จ่ายชําระคืนหนี้จํานวน 27.00 ล้านบาท ในระหว่างปี เป็นผลให้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเหลือเท่ากับ 20.50 ล้านบาท ต่อมา
ในช่วงปี 2557 บริษัทมีความจําเป็นต้องกู้ยืมเงินจากกรรมการบริษัทจํานวน 33.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการและเพื่อขยายโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งของบริษัทในช่วงที่บริษัทรอเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบัน
ทางการเงิน ต่อมาได้มีการจ่ายชําระคืนหนี้บางส่วนจํานวน 43.50 ล้านบาท ในระหว่างปี 2557 จึงทําให้ยอดเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับจํานวน 10.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มีภาระหนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ เนื่องจากบริษัทชําระคืนหนี้ทั้งหมดเป็นที่
เรียบร้อยภายในปี 2558 และปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะไม่พึ่งพิงเงินกู้ยืมจากกรรมการบริษัทอีกต่อไป
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 45.79 ล้านบาท 78.77 ล้าน
บาท และ 66.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.62 ร้อยละ 12.38 และร้อยละ 10.34 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- เงินกู้ยืมระยะยาว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน -สุทธิ เท่ ากับ 20.61 ล้านบาท 40.61 ล้านบาท และ 28.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นสั ดส่วนต่ อ
สินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 3.88 ร้อยละ 6.38 และร้อยละ 4.44 ตามลําดับ เมื่อนําไปรวมกับภาระหนี้เงินกู้ยืม
ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี บริษัทจะมียอดคงค้างวงเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดเท่ากับ 56.52 ล้านบาท
60.03 ล้านบาท และ 48.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 10.64 ร้อยละ 9.43 และ
ร้อยละ 7.55 ตามลําดับ ในปี 2556 ได้เบิกวงเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันทางการเงิ นเพื่อลงทุนซื้อที่ดินบริเวณตรง
ข้ามกับสํานักงานใหญ่ของบริษัท เนื้อที่ 9-1-92.5 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงงานผลิตสินค้า และเป็นโกดังเก็บ
วัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และในปี 2557 บริษัทมีการขอรับการ
สนับสนุนวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้สําหรับก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งของ
บริษัท เพื่อรองรับการขยายการผลิตเพิ่มเติม จํานวน 19.40 ล้านบาท และในปี 2558 บริษัทได้มีการเบิกเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม อีกจํานวน 8.75 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่หลัง
ที่หนึ่งของบริษัท ปัจจุบันอาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและเริ่มต้นใช้งานเชิง
พาณิชย์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เป็นต้นมา
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- เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมี
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -สุทธิ เท่ากับ 20.08 ล้านบาท 31.85 ล้านบาท และ 25.83 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 3.78 ร้อยละ 5.01 และร้อยละ 4.03 ตามลําดับ เมื่อนําไป
รวมกับเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี บริษัทจะมียอดเจ้าหนี้เช่าซื้อ
และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ทั้งหมดเท่ากับ 29.16 ล้านบาท 44.38 ล้านบาท และ 40.69 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 5.49 ร้อยละ 6.98 และร้อยละ 6.35 ตามลําดับ รายการดังกล่าว
ประกอบด้วยสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะ และสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าเครื่องจักร ยานพาหนะ และ
อุปกรณ์สําหรับใช้ในการผลิตสินค้าและการดําเนินงานของบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 180.86 ล้านบาท 226.20 ล้าน
บาท และ 283.08 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 34.05 ร้อยละ 35.55 และ ร้อยละ 44.19 ตามลําดับ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแล้ว :
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 91.00 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 910,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุนของบริษัทขึ้นอีก 59.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจํานวน 590,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงทําให้ทุนจดทะเบียนของ
บริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 150.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ
100.00 บาท และในคราวเดียวกัน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวก็มีมติ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้น
ละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50.00 ล้านบาท เป็น 200.00
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
 วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจํานวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิม
หุ้นละ 0.25 บาท เป็น หุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าว บริษัทมีทุนจด
ทะเบียน 200.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท โดยมีทุนชําระแล้วจํานวน 150.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 300,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 200.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญจํานวน 400,000,000 หุ้น และมีทุนที่ออกและชําระแล้ว จํานวน 150.00 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจํานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ : เป็นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2552 โดยในเดือนกรกฎาคม ปี 2552 บริษัทได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 60.00 ล้านบาท เป็น 79.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 190,000 หุ้น มูลค่าที่

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 174

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 150 บาท เพื่อสร้างอาคารแห่งใหม่และศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน
และลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องเจาะกระแทก (Punching Machine) สําหรับผลิตตู้สื่อสารและชิ้นส่วนงานตู้โลหะ และ
ต่อมาในเดือนธันวาคม ปี 2552 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งจาก 79.00 ล้านบาท เป็น 91.00 ล้าน
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ
150 บาท เพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติมและสร้างโรงพ่นสี จึงทําให้บริษัทมีมูลค่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นรวมเท่ากับ
15.50 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน
15.50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 2.92 ร้อยละ 2.44 และ ร้อยละ 2.42 ตามลําดับ
- กําไรสะสม-ที่ยังไม่ได้จัดสรร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีกําไรส่วนที่ยังไม่จัดสรร
จํานวน 72.31 ล้านบาท 117.65 ล้านบาท และ 108.71 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ
13.61 ร้อยละ 18.49 และ ร้อยละ 16.97 ตามลําดับ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2558 เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 73 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 66.43 ล้านบาท จากกําไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน
117.65 ล้านบาท ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมก่อน IPO จํานวน 300,000,000 หุ้น ในอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงิน
ปันผลจ่ายทั้งสิ้นจํานวน 27.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 บริษัทกําหนดวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 มีนาคม
2559 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจําปี
2558 ดังกล่าว
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 1.94 เท่า 1.81
เท่า และ 1.26 เท่าตามลําดับ จะเห็นว่าบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
ดังกล่าว โดยในปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมีนัยสําคัญเป็นผลจากการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสั้นและ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ลดลงจํานวน 42.45 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 และการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมและ
ทุนจดทะเบียนทีช่ ําระแล้วของบริษัทจากการจัดโครงสร้างทุนเพื่อเตรียมนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็น
สําคัญ
สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 226.59 ล้านบาท 257.33
ล้านบาทและ 241.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 42.66 ร้อยละ 40.44 และร้อยละ 37.67
ตามลําดับ สาเหตุของการลดลงและเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ เกิดจากการลดลงและ
เพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและรายการสินค้าคงเหลือ เป็นสําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 304.49 ล้านบาท 331.31 ล้าน
บาท และ 291.24 ล้านบาท หรื อคิดเป็น สัดส่วนต่ อ สินทรัพ ย์รวมเท่ ากับร้อยละ 57.33 ร้อ ยละ 52.07 และร้อยละ 45.47
ตามลําดับ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในรายการเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมถึงรายการหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
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กําหนดชําระภายในหนึ่งปีเป็นสําคัญ ส่วนสาเหตุของการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนในปี 2558 เนื่องจากการลดลงของรายการ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นสําคัญ
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ใน
ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 0.74 เท่า 0.78 เท่า และ 0.83 เท่า ตามลําดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่ากับ 0.56 เท่า 0.61 เท่า และ 0.61 เท่า ตามลําดับ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทบริหารสภาพคล่องโดยใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัท สามารถ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว จะมีเงินระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้งแรก และนําเงินบางส่วนที่ได้ มาใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้สภาพคล่องของบริษัทดีขึ้นได้
หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่า ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมี
อัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดเท่ากับ 10 วัน 33 วัน และ 27 วัน ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มของอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดใน
ปี 2557 จากปี 2556 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของกิจการเป็นสําคัญที่มีผลมาจากการที่บริษัทมี
มูลค่าลูกหนี้การค้าในช่วงปลายปี 2557 เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 อัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดดีขึ้นจากงวดปี
2557 จาก 33 วันเป็น 27 วัน เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงและระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสด สาหรับงวดปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 107.93 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทสามารถทํากําไรจากการ
ดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 122.60 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเป็นผลจาก
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินค้าคงเหลือ รวมถึงการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินหมุนเวียนอื่น ส่งผล
ต่อกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 31.89 ล้านบาท การติดลบของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการ
ลงทุนนั้นเป็นผลมาจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับใช้ในอาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งและเพื่อ
รองรับการขยายการผลิตในส่วนงานโลหะเชื่อมประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์และงานขึ้นรูปโลหะอื่นๆ
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 75.74 ล้านบาท มีรายการที่สําคัญคือ กระแสเงินสดจ่ายเงินปันผล
จํานวน 66.43 ล้านบาท รายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง จํานวน 30.77 ล้านบาท
รายการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 20.43 ล้านบาท รายการชําระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงินจํานวน 15.86 ล้านบาท รายการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการจํานวน 10.00 ล้านบาท
ในขณะที่บริษัทมีการเพิ่มทุนจํานวน 59.00 ล้านบาทในปี 2558
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในการซือ้ ที่ดิน การก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่
และการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ดังต่อไปนี้
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ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพือ่ การลงทุน

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ปี 2556

ปี 2557

75.13

61.14

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558
31.05

หมายเหตุ : มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2556 เกิ ดจากบริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินบริเวณตรงข้ามกับสํานักงานใหญ่ของบริษัท
เนื้อที่ 9-1-92.5 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงงานผลิตสินค้า และเป็นโกดังเก็บวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต สําหรับปี 2557 บริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมสําหรับใช้ผลิตชิ้นส่วนจักรกลการเกษตร
เครื่องจักรสําหรับใช้ผลิตแม่พิมพ์และเครื่องจักรสําหรับในการผลิตชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปกลุ่มงานตู้สื่อสาร สําหรับปี 2558 บริษัท
ได้ลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับใช้ในอาคารโรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งและเพื่อรองรับการขยายการ
ผลิตในส่วนงานโลหะเชื่อมประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์และงานขึ้นรูปโลหะอื่นๆ
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

16.3

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้
แล้วในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้
1. การลดลงของกาไรต่อหุ้นเนื่องจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้
ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จาก 91.00 ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 590,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท และมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจํานวนหุ้นของบริษัท
โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทมีทุนชําระแล้วทั้งสิ้น 150.00
ล้านบาท ภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้วบริษัทจะมีจาํ นวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บาท และในคราวเดียวกันที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 150.00
ล้านบาท อีกจํานวน 50.00 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเป็นการ
ระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก
และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้และแก้ไขจํานวนหุ้ นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ
0.50 บาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าว บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จํานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมี ทุนชําระแล้วจํานวน 150.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญจํานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติ แก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท
จํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ( Initial Public
Offering : IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO
จากข้อมูลงบการเงินฉบับตรวจสอบสําหรับปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี
2558 เท่ากับ 67.70 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนํามาคํานวณกําไรต่อหุ้น (คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) จะได้กําไรต่อหุ้น
เท่ากับ 0.2256 บาท (กําไรต่อหุ้นคํานวณโดยใช้กําไรสุทธิสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญ
ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยไม่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี)
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 200.00
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้อาจส่งผลให้
มูลค่ากําไรต่อหุ้นของบริษัทลดลงภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO (EPS Dilution Effect) หากกําไรสุทธิของบริษัทมีอัตราการ
เติบโตต่ํากว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุ้นที่ออกเสนอขายแก่ประชาชนในครั้งนี้ โดยจากกําไรสุทธิสําหรับปี 2558 ข้างต้น
นั้น เป็นผลให้กําไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (Fully Diluted) มีค่าเท่ากับ 0.1692 บาทต่อหุ้น (คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท) หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของมูลค่ากําไรต่อหุ้น (EPS Dilution Effect) เท่ากับประมาณร้อยละ 25 ดังตาราง
กําไรสุทธิสําหรับปี 2558
กําไรต่อหุ้น (EPS) (ก่อน IPO)
กําไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (หลัง IPO) (Fully Diluted)

67.70 ล้านบาท
0.2256 บาทต่อหุ้น
0.1692 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ : คํานวณกําไรต่อหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยไม่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี
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