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16.

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1.

ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทภายใต้การดาเนินงานของเบสท์เทค ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานแปรรูปโลหะ และธุรกิจให้บริการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) โดยมีพัฒนาการต่อเนื่องทางด้านธุรกิจ เริ่มจากการ
ดาเนินธุรกิจการค้าจาหน่ายวัสดุ และอุปกรณ์โลหะสาหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มาเป็นธุรกิจให้บริการผลิตงานแปร
รูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ที่มุ่งเน้นการผลิตงานระบบท่อระบายความร้อนในโรงไฟฟ้า โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นโรงไฟฟ้าภายในประเทศ จนกระทั่ งปี 2551 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจ โลกโดยเฉพาะประเทศจีนมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และมีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมหนักขนาด
ใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพลังงาน กลุ่มบริษัทจึงได้เริ่มขยายธุรกิจโดยให้บริการแปรรูปและ
ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ งานแปรรูป
และประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) โดยปกติเป็นงานที่มีมูลค่าสูง ต้องอาศัยความสามารถในการ
บริหารโครงการที่มีความซับซ้อน ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และส่งมอบภายในระยะเวลาที่กาหนด จึงเป็น
งานให้บริการที่มีการแข่งขันต่ากว่างานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ประเภทอื่นๆ การ
เริ่มขยายไปยังธุรกิจดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการเติบโตก้าวกระโดด และก้าว
ขึ้นเป็นผู้ประกอบการแนวหน้าในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมเช่นในปัจจุบัน
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีธุรกิจหลัก คือ การให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication)
ซึ่งอยู่ภายใต้การดาเนินงานของเบสท์เทค ประเภทงานที่ให้บริการผลิต ประกอบด้วย 1) งานแปรรูปและประกอบกลุ่ม
ชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และ 2) งานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) เช่น งานระบบท่อ งาน
โครงสร้างเหล็ก และงานแปรรูปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุ เป็นต้น ทั้งนี้ ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและ
โครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) มีลักษณะเป็นการรับจ้างผลิตตามคาสั่งของลูกค้าเป็นรายโครงการตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในสัญญา รายได้และผลประกอบการจึงขึ้นอยู่กับจานวนและมูลค่าของโครงการที่ประมูลได้ และความคืบหน้า
ในการผลิตของโครงการทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลา
นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษั ท ยั ง มี แ ผนงานที่ จ ะขยายธุ ร กิ จ ไปยั ง ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ และพลั ง งาน
หมุนเวียนอื่นๆ ภายใต้การดาเนินงานของบีทีอาวล์ และโกลบอลคลีน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
การปรับโครงสร้างธุรกิจ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญ
ทั้งหมดของเบสท์เทคจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่ง เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ
จานวน 799,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและเรียก
ชาระแล้วทั้งหมดของเบสท์เทค ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทได้จาหน่ายหุ้นสามัญจานวน 3,997 หุ้นที่ราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในเบสท์เทคลดลงเป็นร้อยละ
99.50 ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นในเบสท์เทคดังกล่าวเป็นไปเพื่อจัดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
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ในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีเบสท์เทคเป็นบริษัทแกนในการดาเนินธุรกิจ (Core Company) เพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น
สามัญของบีทีอาวล์ โดยเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและจากหุ้นเพิ่มทุนของบีทีอาวล์ ในจานวนไม่เกิน 450,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90.00 ของหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของบีทีอาวล์
เพื่อรองรับการยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ/หรือพลังงานหมุนเวียนอื่น ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว
ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในบีทีไอ ซึ่ง
เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ ในจานวน 999,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00
ของหุ้ นที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้ งหมดของบี ทีไอ โดยบี ทีไอจั ดตั้งขึ้ น เพื่อ รองรั บการขยายกาลัง การผลิตของธุรกิ จ
ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) โดยอยู่ระหว่างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งเดียวกัน ยังได้ มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของโกลบอล
คลีนจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 1,000 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุน จานวน 190,000 หุ้น ที่ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 95.50 ของหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของโกลบอลคลีน ซึ่งต่อมาในเดือน
ธันวาคม 2558 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในโกลบอลคลีนร้อยละ 100.00 ทั้งนี้
โกลบอลคลีนจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ/หรือพลังงานหมุนเวียนอื่น
ภาพรวมการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 3,582.74 ล้านบาท
2,742.22 ล้า นบาท และ 1,949.10 ล้านบาท ตามลาดั บ คิดเป็น อัตราการลดลงร้อ ยละ 23.46 และร้อ ยละ 28.92
ตามลาดับ และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 880.14 ล้านบาท และ 210.04 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 76.14 โดยการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทดังกล่าวมีสาเหตุ
สาคัญมาจากปริมาณงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) รวมถึงความคืบหน้าของงาน
โครงการที่ทาเสร็จซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงของเวลา
โดยในปี 2556 กลุ่ ม บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การผลิ ต งานแปรรู ป และประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization) ในโครงการ Solomon Iron Ores ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 218.14 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่า 6,779.52 ล้านบาท เริ่มการผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 จนสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2556 รวมระยะเวลาการ
ผลิต 25 เดือน สาหรับปี 2557 และ 2558 รายได้รวมส่วนใหญ่ยังคงมาจากรายได้จากการรับจ้างผลิต ในงานแปรรูปและ
ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ได้แก่ การผลิตในโครงการ Roy Hills ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ
105.63 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,424.35 ล้านบาท โดยเริ่มการผลิตตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 จนสิ้นสุดในเดือน
เมษายน 2558 รวมระยะเวลาการผลิต ทั้งสิ้น 13 เดือน ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของโครงการ Roy Hills นั้นน้อยกว่า
โครงการ Solomon Iron Ores รายได้จากการรับจ้างผลิตและรายได้รวมสาหรับปี 2557 จึงลดลงจากปี 2556 อย่างมี
นัยสาคัญ ในขณะที่ รายได้รวมสาหรับปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาการผลิต
โครงการ Roy Hills เพียงประมาณ 4 เดือน ในขณะที่ ในปี 2557 มีระยะเวลาการผลิตประมาณ 10 เดือน ดังนั้น ปริมาณ
งานที่ทาเสร็จในปี 2558 จึงน้อยกว่า ส่งผลให้รายได้จากการรับจ้างผลิตและรายได้รวมในปี 2558 ลดลงจากปี 2557
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รายได้รวมของกลุ่มบริษัทสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า
เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 นั้น กลุ่มบริษัทยังอยู่ระหว่างการดาเนินการผลิ ตงานแปรรูปและประกอบ
กลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Roy Hills ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูง ในขณะที่ ในไตรมาสที่ 1
ของปี 2559 รายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทมาจากงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) จานวนหลายโครงการแต่
ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กกว่า ส่งผลให้ ปริมาณงานและรายได้จากการรับจ้างผลิตของกลุ่มบริษัทลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ
กาไรสุทธิของกลุ่มบริษัท ในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 1,185.27 ล้านบาท 474.69 ล้านบาท และ 674.80
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 33.08 ร้อยละ 17.31 และร้อยละ 34.62 ของรายได้รวม ตามลาดับ
โดยอัตรากาไรสุทธิในปี 2556 อยู่ในระดับที่สูงเป็นผลมาจากการได้รับรายได้จากงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) เป็น
มูลค่าสูงในช่วงท้ายของโครงการ Solomon Iron Ores ซึ่งเป็นงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) เพื่อให้เพิ่มปริมาณการ
ผลิต รวมถึงให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขชิ้นงานตามแบบผลิตที่ เปลี่ยนไป ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนการผลิต เนื่องจากต้นทุนบางส่วนเป็นต้นทุนคงที่ ประกอบกับงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ที่เป็นการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขชิ้นงานตามแบบผลิตที่เปลี่ยนไป ส่วนใหญ่เป็นงานที่มีลักษณะเร่งด่วน เบสท์เทคจึงสามารถเจรจาต่อรอง
กับลูกค้าเพื่อขอคิดราคางานดังกล่าวด้วยอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงที่สูงกว่าอัตราปกติตามสัญญาหลัก ในขณะที่อัตรากาไร
สุทธิของปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เนื่องจากในระหว่างปี 2557 งานโครงการ Roy Hills ยังอยู่ในระหว่างการดาเนิน
โครงการผลิตงานโครงสร้างหลักตามสัญญาเป็นส่วนใหญ่ และได้รับงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ในมูลค่าที่ไม่สูงนัก
เมื่อเทียบกับงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ที่กลุ่มบริษัทได้รับจากโครงการ Solomon Iron Ores ในปี 2556
อัตรากาไรสุทธิของปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) จาก
โครงการ Roy Hills ที่กลุ่มบริษัทได้รับในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ตามคาสั่งของลูกค้าให้มีการปรับเปลี่ยนแบบผลิต โดยตาม
สัญญาจ้างผลิตของโครงการ Roy Hills นั้น กาหนดให้เบสท์เทคสามารถคิดราคางานส่วนเพิ่มที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน
และแก้ไขชิ้นงานที่ทาเสร็จไปแล้วได้ตามอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งเป็นอัตราที่มีกาไรขั้นต้นสูงกว่างาน
ปกติตามสัญญาหลักอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้รับคาสั่งผลิตงานเชื่ อมท่อ ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งของ
โครงการ Roy Hills เพิ่มขึ้นในช่วงท้ายของโครงการ ซึ่งเป็นงานที่มีอัตรากาไรขั้นต้นสูง ส่งผลให้อัตรากาไรสุทธิของกลุ่ม
บริษัทสาหรับปี 2558 เพิ่มสูงขึ้นกว่าอัตรากาไรสุทธิสาหรับปี 2557 อย่างมีนัยสาคัญ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 421.58 ล้านบาท และ
19.43 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 47.90 และร้อยละ 9.25 ตามลาดับ โดยการลดลงของมูลค่า
กาไรสุทธิ และอัตรากาไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เป็นผลจากปริมาณงานที่ลดลง และประเภทของงานที่ดาเนินการใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ง มีอัตรากาไรขั้นต้นเฉลี่ยที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยปกติงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่
(Modularization) จะมีอัตรากาไรขั้นต้นเฉลี่ยที่สูงกว่างานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ดังนั้น ในไตรมาสที่ 1
ปี 2558 กลุ่มบริษัทจึงมีอัตรากาไรสุทธิเพิ่มสูงอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินงานแปรรูปและ
ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Roy Hills ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงท้ายของ
โครงการ จึงมีปริมาณงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ในปริมาณมาก ซึ่งมีอัตรากาไรขั้นต้นสูง ในขณะที่ ในไตรมาสที่ 1
ปี 2559 โครงการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการดาเนินการผลิตเป็นงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) จึงมีอัตรากาไร
ขั้นต้นเฉลี่ยต่ากว่า
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เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม
2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,815.99 ล้านบาท 2,052.86 ล้านบาท 1,389.80 ล้านบาท และ 1,446.30 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.04 ลดลงร้อยละ 32.30 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.07 ตามลาดับ โดยมีสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว มูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เช่น
ลูกหนี้การค้า และงานระหว่างก่อสร้าง เป็นต้น และมูลค่าสินทรัพย์ถาวร เช่น อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ เป็นต้น ที่
เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา โดย ณ สิ้นปี 2557 กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างดาเนินการผลิตงานในโครงการ Roy Hills จึงทาให้มี
มูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเป็นมูลค่าสูง ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2556 สิ้นปี 2558 และสิ้นงวดไตร
มาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากได้ส่งมอบ
งานโครงการ Solomon Iron Ores และ Roy Hills เสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปของเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวของ
กลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2556 สิ้นปี 2558 และสิ้นงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มีมูลค่า ต่ากว่า ณ สิ้นปี 2557 อย่างไรก็ดี ณ
สิ้นงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่ม บริษัทมี สินทรัพย์รวมเพิ่ มขึ้น เล็กน้อ ยเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 เนื่ องจากมูลค่ า
สินทรัพย์ถาวรประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มสูงขึ้น
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 544.63
ล้านบาท 1,445.66 ล้านบาท 308.70 ล้านบาท และ 465.77 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 165.44
ลดลงร้อยละ 78.65 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.88 ตามลาดับ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากมูลค่าหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนิน งาน ได้แ ก่ เจ้า หนี้ก ารค้า รายได้ ค่า ก่อสร้า งรับ ล่ว งหน้ า และประมาณการหนี้สิน จากสั ญญาว่า จ้า ง ที่
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนจากการดาเนินงาน นอกจากนี้ กลุ่ม
บริษัทมียอดหนี้สิน ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทาง
การเงินจานวน 440.00 ล้านบาท และหนี้สินจากเงินปันผลค้างจ่ายจานวน 217.52 ล้านบาท ซึ่งได้ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน และจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายทั้งหมดแล้วในระหว่างปี 2558 ส่งผลให้ยอดหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558
ลดลงจากสิ้นปี 2557 อย่างมีนัยสาคัญ สาหรับ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีมูลค่าหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี
2558 จากการเพิ่มขึ้นของรายการเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินจานวน 50.00 ล้านบาท และหนี้สินจากเงินปันผลค้างจ่ายจานวน
120.00 ล้านบาท
ส่ว นของผู้ ถือ หุ้น ของกลุ่ ม บริ ษัท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 2557 2558 และไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เท่า กั บ
1,271.36 ล้านบาท 607.20 ล้านบาท 1,081.10 ล้านบาท และ 980.53 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อย
ละ 52.24 เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.05 และลดลงร้อยละ 9.30 ตามลาดับ โดย ณ สิ้นปี 2556 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจากในปี 2556 มีกาไรสุทธิสูงถึง 1,185.27 ล้านบาท ในขณะที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเพียง 367.22
ล้านบาท ต่อมา ในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษัทมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมมูลค่ารวม 295.00
ล้านบาท และมีกาไรสุทธิสาหรับปีเท่ากับ 474.69 ล้านบาท โดยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างปีเท่ากับ 1,352.13
ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญจาก ณ สิ้นปี
2556 ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นสูง จากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทซึ่ง
มีกาไรสุทธิเท่ากับ 674.80 ล้านบาท แต่บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเพียง 200.00 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือ
หุ้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2557 ต่อมา ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับงวด 3 เดือน
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สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 19.43 ล้านบาท และมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดเท่ากับ 120.00 ล้าน
บาท ส่งผลให้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากสิ้นปี 2558

2.

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

2.1

ภาพรวมของผลการดาเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีที่มาของรายได้ จาแนกได้ 3 ประเภทหลัก คือ รายได้จากการรับจ้างผลิต กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
และรายได้อื่น แสดงได้ ดังนี้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท สาหรับปี 2556 2557 2558
และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559

รายได้รวม

2556
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการรับจ้างผลิต 3,429.55
95.72
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
52.63
1.47
รายได้อื่น
100.56
2.81
รวม
3,582.74
100.00

สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 มีนาคม
2557
2558
2558
2559
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
2,556.35
93.22 1,787.83
91.73
860.34
97.75
165.03
78.57
50.30
1.83
11.36
1.29
13.91
6.62
135.57
4.94
161.27
8.27
8.44
0.96
31.10
14.81
2,742.22
100.00 1,949.10
100.00
880.14
100.00
210.04
100.00

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 3,582.74 ล้านบาท 2,742.22 ล้านบาท และ
1,949.10 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 23.46 และร้อยละ 28.92 ตามลาดับ สาหรับรายได้รวมของ
กลุ่มบริษัทในงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 880.14 ล้านบาท และ 210.04 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 76.14 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการรับจ้างผลิตสาหรับ งานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ภายใต้การดาเนินงานของเบสท์เทค ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 80 - 98 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท
รายได้รวมสาหรับปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ จากการรับจ้างผลิต โดยในปี
2556 กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักมาจากรายได้จากการรับจ้างผลิตในโครงการ Solomon Iron Ores ซึ่งเริ่มดาเนินโครงการ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2554 จนเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ปี 2556 รวมเป็นระยะเวลาดาเนินการผลิตในปี 2556 ประมาณ
9 เดือน ในขณะที่ ในปี 2557 เบสท์เทคมีโครงการหลัก คือ โครงการ Roy Hills ซึ่งเริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี
2557 จนเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน ปี 2558 รวมระยะเวลาการดาเนินการผลิตในปี 2557 ประมาณ 10 เดือน ซึ่งใกล้เคียง
กับระยะเวลาการดาเนินการผลิตในปี 2556 สาหรับโครงการ Solomon Iron Ores แต่เนื่องจากโครงการ Roy Hills มี
ขนาดเล็กกว่ามาก รายได้จากการรับจ้างผลิตทีร่ ับรู้ได้ในปี 2557 จึงน้อยกว่ารายได้จากการรับจ้างผลิตในปี 2556 สาหรับ
รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาดาเนินการผลิต
โครงการ Roy Hills คิดเป็นเพียงประมาณ 4 เดือนเท่านั้น ในขณะที่ ในปี 2557 มีระยะการผลิตโครงการดังกล่าวประมาณ
10 เดือน ดังนั้น ปริมาณงานที่ผลิตเสร็จในระหว่างปี 2558 จึงน้อยกว่าปริมาณงานในปี 2557 ส่งผลให้รายได้จากการ
รับจ้างผลิตในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 อย่างไรก็ดี ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิตจากงานแปรรูป
เหล็ก (Parts Fabrication) ในงานผลิตระบบท่อ งานถังแรงดันและถังบรรุจุ และงานโครงสร้างเหล็กเพิ่มขึ้น อย่างมี
ส่วนที่ 2.4 – 16 หน้า 5
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นั ย ส าคั ญ ซึ่ ง สามารถเข้ า มาชดเชยการลดลงของรายได้ จ ากงานแปรรู ป และประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization) ในโครงการ Roy Hills ไปได้บางส่วน
สาหรับรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 880.14 ล้านบาท
และ 210.04 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายได้รวมสาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
ปริมาณงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Roy Hills ซึ่งเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ที่มีมูลค่าสูงได้ดาเนินการเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน ปี 2558 ดังนั้น ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุ่มบริษัทจึง รับรู้รายได้
เป็นมูลค่าสูงจากงานหลัก และงานเพิ่ม ในช่วงท้ายของโครงการดังกล่าว ในขณะที่ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 โครงการ
ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดาเนินการและรับรู้รายได้ในระหว่างงวดนั้น เป็นงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ทั้งหมด
จานวนหลายโครงการแต่ส่วนใหญ่เป็นงานขนาดกลางที่มีมูลค่าต่ากว่า ส่งผลให้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน อย่างมีนัยสาคัญ
2.2

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างรายได้

2.2.1 รายได้จากการรับจ้างผลิต
รายได้จากการรับจ้างผลิต คือ รายได้ที่เกิดจากการให้บริการงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel
Fabrication) ภายใต้การดาเนินงานของเบสท์เทค โดยรายได้ส่วนนี้ในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 3,429.55 ล้าน
บาท 2,556.35 ล้านบาท และ 1,787.83 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.72 ร้อยละ 93.22 และร้อยละ
91.73 ของรายได้รวม ตามลาดับ และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 860.34 ล้าน
บาท และ 165.03 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.75 และร้อยละ 78.57 ของรายได้รวม ตามลาดับ ทั้งนี้
รายได้จากการรับจ้างผลิตประกอบด้วยรายได้จากงาน 2 ประเภท ได้แก่ งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่
(Modularization) และงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) รายละเอียดแสดงได้ ดังนี้
โครงสร้างของรายได้จากการรับจ้างผลิตสาหรับปี 2556 2557 2558
และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559
รายได้จากการ
รับจ้างผลิต
งานแปรรูปและ
ประกอบกลุ่มชิ้นงาน
ขนาดใหญ่
(Modularization)
งานแปรรูปชิ้นงาน
เหล็ก (Parts
Fabrication)
รวม

2556
ล้านบาท ร้อยละ
3,201.76

227.79
3,429.55

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

93.36 2,337.76

6.64

218.59

100.00 2,556.35

91.45 1,086.59

สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2558
2559
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

60.78

773.13

89.86

-

-

701.24

39.22

87.21

10.14

165.03

100.00

100.00 1,787.83

100.00

860.34

100.00

165.03

100.00

8.55

รายได้จากการรับจ้างผลิตส่วนใหญ่มาจากงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) โดย
ในปี 2556 2557 2558 และงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 รายได้จากงานดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
93.36 ร้อยละ 91.45 ร้อยละ 60.78 และร้อยละ 89.86 ของรายได้จากการรับจ้างผลิต ตามลาดับ ในขณะที่ สาหรับงวด 3
ส่วนที่ 2.4 – 16 หน้า 6
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เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากการผลิตจากงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่
(Modularization)
รายได้จากการรับจ้างผลิตในแต่ละงวดอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งที่สาคัญ ได้แก่ ขนาดและ
มูลค่าของโครงการตามสัญญารับจ้างผลิต และปริมาณคาสั่งงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ซึ่งเป็นงานเพิ่มเติมจาก
สัญญาหลักแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ 1) งานส่วนเพิ่มที่เป็นการเพิ่มปริมาณงานหลักตามสัญญาเดิม และ 2) งานส่วน
เพิ่มที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคาสั่งหรือแบบการผลิต หรือมีคาสั่งพิเศษให้ผลิตงานบางอย่างเพิ่มเติมจากสัญญาหลัก
ทั้ง นี้ งานเพิ่ม เติม เพื่ อปรับ เปลี่ ยนชิ้น งานที่ ด าเนิน การไปแล้ วหรือ ผลิ ต ชิ้น งานแบบอื่น ๆ เพิ่ม เติ มจากสั ญญาหลัก มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การนาชิ้นงานที่ผลิตเสร็จไปติดตั้งประกอบเข้ากับงานส่วนอื่นที่สถานก่อสร้างของลูกค้าได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยงานส่วนเพิ่มลักษณะนี้มักจะเป็นงานด่วนที่ต้องดาเนินการภายใต้เวลาจากัดและเกิดขึ้นมากในช่วงท้ายของ
โครงการเมื่อลูกค้าได้เริ่มงานติดตั้งประกอบงานส่วนต่างๆ ไปบ้างแล้ว โดยงานส่วนเพิ่มนี้จะมีอัตรากาไรขั้นต้นสูงกว่างาน
ปกติค่อนข้างมาก เนื่องจากมีส่วนประกอบเป็นค่าแรงเป็นส่วนใหญ่ และค่าวัตถุดิบหรือวัสดุต่างๆ เพียงส่วนน้อย ซึ่งค่าแรง
จะมีอัตรากาไรขั้นต้นที่สูงกว่าจากการสามารถคิดราคาตามอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงที่ตกลงกัน ในสัญญา ซึ่งสูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้งานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) เป็นงานที่มีอัตรากาไรขั้นต้นสูงกว่างาน
ปกติอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากปัจจัยด้านขนาด มูลค่าโครงการ และปริมาณคาสั่งงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) แล้ว ความคืบหน้า
ของงานหรือปริมาณงานที่ทาเสร็จ ก็เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อมูลค่า รายได้จากการรับจ้างผลิต ที่รับรู้ในแต่ละ
งวด เนื่องจาก เบสท์เทคใช้วิธีการรับรู้รายได้และต้นทุนในแต่ละงวด ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ (Percentage of
Completion) ซึ่งประเมินมาจากสัดส่วนของงานที่ดาเนินการเสร็จทางวิศวกรรม เทียบกับปริมาณงานทั้งหมดที่ระบุไว้ใน
สัญญา ดังนั้น มูลค่ารายได้และต้นทุนที่สามารถรับรู้ได้ในงบกาไรขาดทุนในแต่ละงวด จึงขึ้นอยู่กับอัตราความสาเร็จของ
งานที่ประเมินจากทางวิศวกรรมในแต่ละช่วงเวลา
ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้จากการรับจ้างผลิต สามารถจาแนกได้ ดังนี้
1)

รายได้จากงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization)
รายได้จากงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) สาหรับปี 2556 2557 และ
2558 มีมูลค่าเท่ากับ 3,201.76 ล้านบาท 2,337.76 ล้านบาท และ 1,086.59 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตรา
การลดลงร้อยละ 26.99 และร้อยละ 53.52 ตามลาดับ และรายได้จากงานส่วนนี้สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 773.13 ล้านบาท ในขณะที่ กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากงานแปรรูปและประกอบกลุ่ม
ชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ในช่วงปี 2554 – 2558 กลุ่มบริษัทมีงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization)
ทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Solomon Iron Ores ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมเท่ากับ 218.14 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือเทียบเท่า 6,779.52 ล้านบาท เริ่มดาเนินการผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2554 จนเสร็จสิ้นในเดือน
กันยายน ปี 2556 รวมระยะเวลา 25 เดือน และ 2) โครงการ Roy Hills ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมเท่ากับ 105.63 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,424.35 ล้านบาท เริ่มดาเนินการผลิตตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2557 จนเสร็จสิ้นใน
เดือนเมษายน ปี 2558 รวมระยะเวลา 13 เดือน ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดส่วนรายได้ของงานแปรรูปและประกอบ
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กลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Solomon Iron Ores และโครงการ Roy Hills ที่รับรู้ในปี
2556 2557 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
รายละเอียดของงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) สาหรับปี 2556 2557 และ 2558
และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559

ชื่อโครงการ

Solomon
Iron Ores1

คู่สัญญา
Cimeco Pty Ltd.
Terra Nova
Technologies., Inc.
Laing O’Rourke Australia
Construction Pty Ltd.
RCR Resources Pty Ltd.

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาการ
รวมงาน
ดาเนินการตามสัญญา
ส่วนเพิ่ม
(ล้านบาท)
ส.ค. 2554 – ก.ย. 2555
547.49

Samsung C&T
Corporation
1

2557

2558

22.02

-

-

533.80

37.80

-

-

ต.ค. 2554 – ส.ค. 2555

92.59

6.66

-

-

ต.ค. 2554 – ก.ย. 2556

5,605.64

3,135.28

-

-

6,779.52

3,201.76

-

-

3,424.35

-

2,337.76 1,086.59

3,424.35

-

2,337.76 1,086.59

มี.ค. 2557 – เม.ย. 2558

รวมรายได้สาหรับโครงการ Roy Hills
หมายเหตุ:

2556

ก.ย. 2554 – พ.ย. 2555

รวมรายได้สาหรับโครงการ Solomon Iron Ores
Roy Hills

รายได้ที่รับรู้ในแต่ละงวด (ล้าน
บาท)

สาหรับโครงการ Solomon Iron Ores กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ไปแล้วบางส่วนในปี 2554 และปี 2555

ในปี 2554 เบสท์เทคได้รับงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ
Solomon Iron Ores ซึ่งเป็นเหมืองสินแร่เหล็กในประเทศออสเตรเลีย โดยเบสท์เทคได้รับคัดเลือกโดยตรงจาก
เจ้าของโครงการ คือ Fortescue Metals Group Ltd. (FMG) ให้เป็นผู้ผลิตงานส่วนโครงสร้างเหล็กทั้งหมดของ
เหมือง โดย FMG ได้ให้ผู้รับเหมาติดตั้งจานวน 4 ราย ประกอบด้วย 1) Cimeco Pty 2) Terra Nova
Technologies., Inc. 3) Laing O’Rourke Australia Construction Pty Ltd. และ 4) RCR Resources Pty Ltd.
ซึ่งรับผิดชอบงานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กบริเวณสถานที่ก่อสร้างในแต่ละส่วนของเหมือง เป็นคู่สัญญา
กับเบสท์เทค โดยมีระยะเวลาดาเนินการตามสัญญาอยู่ที่ประมาณ 25 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 จน
เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2556 มีมูลค่าเริ่มแรกของโครงการตามสัญญาเท่ากับ 159.75 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่า 4,959.81 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างการดาเนินโครงการ เบสท์เทคได้รับคาสั่งงานส่วนเพิ่ม (Variation
Orders) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าโครงการรวม ณ ตอนจบโครงการ เพิ่มเป็น 218.14 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่า 6,779.52 ล้านบาท คิดเป็นงานเพิ่มเติมจากสัญญาแรกเริ่มกว่าร้อยละ 36.69 โดยรายได้จากการรับจ้าง
ผลิตในโครงการ Solomon Iron Ores ที่เบสท์เทครับรู้ในปี 2554 2555 และ 2556 เท่ากับ 157.22 ล้านบาท
3,420.54 ล้านบาท และ 3,201.76 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งมูลค่าที่รับรู้ในแต่ละปีเป็นไปตามอัตราความสาเร็จของ
งานทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
ต่ อ มาในช่ ว งต้ น ของปี 2557 เบสท์ เ ทคได้ รั บ งานแปรรู ป และประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization) ให้ผลิตโครงสร้างเหล็กสาหรับระบบการผลิตสินแร่เหล็ก (Iron Ores Processing Plant) ใน
โครงการ Roy Hills ซึ่งเป็นเหมืองสินแร่เหล็กในประเทศออสเตรเลีย โดยมีบริษัท Samsung C&T Corporation ซึ่ง
เป็นผู้รับเหมาโครงการหลักของโครงการเป็นคู่สัญญา เริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2557 จนเสร็จสิ้น
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ประมาณเดือนเมษายน ปี 2558 มีระยะเวลาดาเนินการตามสัญญาประมาณ 13 เดือน โดยมูลค่าเริ่มแรกของ
โครงการตามสัญญาเท่ากับ 74.30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,408.55 ล้านบาท ซึ่งเบสท์เทคได้รับคาสั่ง
งานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าโครงการ ณ ตอนจบโครงการ เพิ่มขึ้นเป็น 105.63
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,424.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นจากงานเริ่มแรกร้อยละ 42.17 ของมูลค่า
เริ่มแรกของโครงการ โดยในปี 2557 เบสท์เทคมีระยะเวลาการดาเนินการผลิตโครงการประมาณ 10 เดือน และรับรู้
รายได้ในโครงการ Roy Hills เท่ากับ 2,337.76 ล้านบาท ตามอัตราความสาเร็จทางวิศวกรรม ซึ่ง ลดลงเมื่อเทียบ
กับรายได้จากโครงการ Solomon Iron Ores ที่รับรู้ในระหว่างปี 2556 แม้ว่าจะมีระยะเวลาการดาเนินการผลิต
ใกล้เคียงกันที่ 9 – 10 เดือน แต่เนื่องจากมูลค่ารวมของโครงการ Roy Hills น้อยกว่าโครงการ Solomon Iron Ores
มาก ดังนั้น รายได้จากงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ของกลุ่มบริษัทในปี
2557 จึงลดลงจากปี 2556 อย่างมีนัยสาคัญ
กลุ่มบริษัทส่งมอบงานในโครงการ Roy Hills เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน ของปี 2558 โดยสาหรับงวด 3
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวเท่ากับ 773.13 ล้านบาท ทั้งนี้
เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มีงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ใดๆ มาเพิ่มเติมใน
ระหว่างปี รายได้จากงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ของกลุ่มบริษัทในปี 2558
จึงมีที่มาจากโครงการ Roy Hills โครงการเดียว และมีมูลค่าเท่ากับ 1,086.59 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ
รายได้จากโครงการ Roy Hills ในปี 2557 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 2,337.76 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 เบสท์เทคมีระ
ยะเวลาการดาเนินการผลิตโครงการ Roy Hills ประมาณ 10 เดือน (มีนาคม ปี 2557 ถึง ธันวาคม ปี 2557)
ในขณะที่ในปี 2558 เบสท์เทคมีระยะเวลาการดาเนินการผลิตโครงการเพียง 4 เดือน (มกราคม ปี 2558 ถึง
เมษายน ปี 2558) ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จากโครงการ Roy Hills ในปี 2557 จึงมีมูลค่าสูงกว่ารายได้จากโครงการ
Roy Hills ในปี 2558 ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จทางวิศวกรรม
2)

รายได้จากงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication)
โครงสร้างของรายได้จากงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) สาหรับปี 2556 2557 และ 2558
และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559

รายการ
งานระบบท่อ
งานโครงสร้างเหล็ก
งานแปรรูปและประกอบ
ถังทนแรงดันและถังบรรจุ
รวม

สาหรับปีสิ้นสุด
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2557
2558
2558
2559
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
210.81
92.54 151.32
69.23 380.04
54.20
57.31
65.72
51.52
31.22
1.68
0.74
58.09
26.57 242.58
34.59
27.48
31.51
73.72
44.67
15.30

6.72

9.18

4.20

78.62

11.21

2.42

2.77

39.79

24.11

227.79

100.00

218.59

100.00

701.24

100.00

87.21

100.00

165.03

100.00

รายได้จากงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 227.79 ล้าน
บาท 218.59 ล้านบาท และ 701.24 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.04 และเพิ่มขึ้นร้อยละ
220.79 ตามลาดับ และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 87.21 ล้านบาท และ
165.03 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.23 โดยในปี 2558 รายได้จากงานแปรรูปชิ้นงาน
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เหล็ก (Parts Fabrication) ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญจากปี 2557 เนื่องจาก หลังจากที่งานแปรรูป
และประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Roy Hills ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
กาลังการผลิตและพื้นที่การผลิตจานวนมากได้ แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ปี 2558 กลุ่มบริษัทจึงมีกาลังการผลิต
และพื้นที่การผลิตเพียงพอที่จะรับโครงการประเภทงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ได้เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ เช่นเดียวกับในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ที่กลุ่มบริษัทมีรายได้จากงานแปรรูปเหล็ก (Parts Fabrication)
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ การรับรู้รายได้ของงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก
(Parts Fabrication) ใช้วิธีการรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ (Percentage of Completion) ตาม
ความสาเร็จทางวิศวกรรม เช่นเดียวกับงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ต่างกัน
เพียงงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ใช้เวลาดาเนินการผลิตต่อโครงการที่สั้นกว่า ทั้งนี้ รายได้จาก
งานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) สามารถจาแนกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของชิ้นงาน ได้แก่
งานระบบท่อ งานโครงสร้างเหล็ก และงานถังทนแรงดันและถังบรรจุ
2.1)

งานระบบท่อ

งานระบบท่อจัดเป็นรายได้หลักของงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) โดยงานระบบท่อที่กลุ่ม
บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารผลิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานระบบท่ อ ระบายความร้ อ นในโรงไฟฟ้ า พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล
(Conventional Energy) ซึ่งต้องใช้ความชานาญพิเศษและมาตรฐานสูงในการผลิต โดยที่ผู้รับจ้างผลิตในประเทศ
ที่สามารถผลิตระบบดังกล่าวให้กับโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้นั้นมีอยู่น้อยราย ซึ่ง
เบสท์เทคเป็นหนึ่งในจานวนดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับงานระบบท่อระบายความร้อนสาหรับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. มาโดยตลอด
ในปี 2556 รายได้จากการให้ บริก ารผลิตงานระบบท่อ ของกลุ่มบริษัท เท่า กับ 210.81 ล้า นบาท โดยมี
โครงการหลัก ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบท่อระบายความร้อนในโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 และโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่
2 ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปีก่อน คิดเป็นรายได้เท่ากับ 18.54 ล้านบาท และ 45.71 ล้าน
บาท ตามลาดับ และโครงการก่อสร้างระบบท่อระบายความร้อนในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการ
ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในระหว่างปี คิดเป็นรายได้เท่ากับ 115.69 ล้านบาท ต่อมาในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการ
ให้บริการผลิตระบบท่อเท่ากับ 151.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 28.22 จากปีก่อน ซึ่งรายได้โดย
ส่วนใหญ่ยังคงมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2556 คิดเป็นรายได้
เท่ากับ 85.06 ล้านบาท ในขณะที่โครงการใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในระหว่างปีนั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก ถึง
กลาง ซึ่งมีมูลค่าไม่สูงนัก ส่งผลให้รายได้จากงานระบบท่อในปี 2557 ลดลงจากปีก่อนหน้า สาหรับรายได้จากงาน
ผลิตระบบท่อในปี 2558 เท่ากับ 380.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 151.14 จากปี 2557 เนื่องจาก
ปริมาณการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่ม
บริษัทสามารถรับงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabircation) ได้เพิ่มมากขึ้น หลังจากงานโครงการ Roy Hills ซึ่ง
เป็นโครงการขนาดใหญ่ของกลุ่มบริษัทสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน ปี 2558 โดยโครงการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็น
โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าบางปู โดยกลุ่มบริษัทได้รับทั้งงานผลิตระบบท่อระบาย
ความร้อนและระบบท่อบาบัดน้าเสีย โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชุดที่ 4 – 7 โครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัยกรีน เพาเวอร์ และโครงการโรงไฟฟ้า นิคมอุตวสหกรรมลาดกระบัง คิดเป็นรายได้เท่ากับ
92.84 ล้านบาท 112.78 ล้านบาท 28.24 ล้านบาท และ 41.04 ล้านบาท ตามลาดับ
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สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการผลิตงานระบบท่อ
เท่ากับ 57.31 ล้านบาท และ 51.52 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 10.11 เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทเพิ่งส่งมอบงานผลิตระบบท่อขนาดใหญ่หลายโครงการในช่วงปลายปี 2558 ถึงต้นปี 2559 เช่น โครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชุดที่ 4 – 7 และโครงการโรงไฟฟ้าบางปู เป็นต้น ดังนั้น งานผลิตระบบ
ท่อส่วนใหญ่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 จึงเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามาระหว่างงวด เช่น โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสีหนุวิลล์ และโครงการ 12 SPP Project เป็นต้น ส่งผลให้ความคืบหน้าโครงการ และการ
รับรู้รายได้จากงานผลิตระบบท่อในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 จึงไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
แม้จะมีจานวนและมูลค่าโครงการงานผลิตระบบท่อน้อยกว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 แต่โครงการที่อยู่ระหว่าง
การผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากงวดก่อนหน้า ส่งผลให้การผลิตมีความ
ต่อเนื่อง และมีความคืบหน้าในการผลิตและรายได้ที่สามารถรับรู้ได้ในระหว่างงวดสูงกว่า
2.2) งานโครงสร้างเหล็ก
งานโครงสร้างเหล็ก ของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่ างต่อเนื่อ ง เห็นได้ จากสัดส่ว นรายได้จ ากงานผลิ ต
โครงสร้างเหล็กเทียบกับรายได้จากงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ทั้งหมด เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ในแต่ละปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่กลุ่มบริษัทสามารถเสนองานโครงสร้างเหล็กร่วมไปกับงานผลิตระบบท่อ
ในโครงการโรงไฟฟ้าหลายโครงการ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้เพิ่มบุคคลากรที่มีความชานาญในงานโครงสร้าง
เหล็กหลายประเภท ส่ง ผลให้ก ลุ่มบริษัท ประสบความสาเร็จในการบุก เบิกโครงการใหม่ๆ ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศได้หลายโครงการ โดยในปี 2557 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทเริ่มมีงานผลิตโครงสร้างเหล็กในมูลค่าที่สูง
คิดเป็นรายได้เท่ากับ 58.09 ล้านบาท จากโครงการสาคัญ ได้แก่ งานโครงสร้างเหล็กสาหรับเหมืองทองในประเทศ
ลาวมูลค่า 21.46 ล้านบาท และงานโครงสร้างเหล็กสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัยกรีน เพาเวอร์ มูลค่า 23.15
ล้านบาท ต่อมาในปี 2558 รายได้จากการผลิตงานโครงสร้างเหล็กเติบโตอย่ างก้าวกระโดด เนื่องจากกลุ่มบริษัท
ได้รับงานในโครงการใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาในระหว่างปี ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้านวนคร
โครงการ Carmon Creek ในประเทศแคนาดา โครงการเหมืองทอง Bouly ในประเทศออสเตรเลีย และโครงการ
โรงไฟฟ้ากัลฟ์ SPP 3 คิดเป็นรายได้เท่ากับ 33.00 ล้านบาท 27.88 ล้านบาท 30.56 ล้านบาท และ 91.89 ล้านบาท
ตามลาดับ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการผลิตงานโครงสร้าง
เหล็กเท่ากับ 27.48 ล้านบาท และ 73.72 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 168.21 ซึ่งเป็นผล
มาจากการที่บริษัทได้รับงานผลิตโครงสร้างเหล็กจากโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ SPP 3 ซึ่งประกอบด้วยสัญญาจ้าง
ผลิตย่อยหลายสัญญา โดยเริ่มรับงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2558 และได้รับว่าจ้างงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
จนถึงในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ส่งผลให้รายได้จากการผลิตงานโครงสร้างเหล็ก มีมูลค่าสูงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 โดยงานโครงสร้างเหล็กสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ SPP 3 ที่รับรู้เป็นรายได้ในไตร
มาสที่ 1 ปี 2559 เท่ากับ 49.79 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทยังได้รับงานผลิต
งานโครงสร้างเหล็กในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชุดที่ 4 – 7 เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งกลุ่มบริษัท
สามารถดาเนินการผลิตโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นในระหว่างงวด และสามารถรับรู้มูลค่าทั้งหมดของโครงการเป็น
รายได้ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2559 จานวน 16.48 ล้านบาท

ส่วนที่ 2.4 – 16 หน้า 11

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

2.3) งานแปรรูปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุ
งานแปรรู ป และประกอบถั ง แรงดั น และถั ง บรรจุ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท นั้ น มี แ นวโน้ ม เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เช่นเดียวกับงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ประเภทอื่นๆ โดยในปี 2558 รายได้จากการผลิตงานแปร
รูปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญจากปี 2556 และ 2557 เนื่องจากกลุ่ม
บริ ษั ท สามารถรั บ งานผลิ ต ประเภทนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้ หลั ง จากที่ ง านแปรรู ป และประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization) ในโครงการ Roy Hills ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พื้นที่การผลิตจานวนมากได้เสร็จสิ้น
ลงในเดือนเมษายน ปี 2558 โดยโครงการใหม่ที่ได้รับมาระหว่างปี 2558 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนร่วมบ่อวิน และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชุดที่ 4 – 7 คิดเป็นรายได้เท่ากับ 29.07
ล้านบาท และ 36.18 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการผลิตงานแปรรูป
และประกอบถังแรงดันและถังบรรจุเท่ากับ 2.42 ล้านบาท และ 39.79 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ โดยโครงการส่วนใหญ่ที่รับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปี 2558 เช่น
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชุดที่ 4 – 7 โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง และโรงไฟฟ้าวังตาผิน
เป็นต้น
2.2.2 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากรายได้หลักของเบสท์เทคในช่วงหลายปีที่ผ่านมามาจากการดาเนินธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
และโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ให้แก่ลูกค้าต่างประเทศเป็นหลัก พร้อมทั้งมีการนาเข้าวัตถุดิบบางชนิ ดจาก
ต่างประเทศ ดังนั้น รายรับส่วนใหญ่และรายจ่ายบางส่วนจึงอยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ส่ งผลให้กลุ่มบริษัทอาจ
เกิดผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่มีการชาระราคาจริง หรือเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี
อย่างไรก็ดี ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่าเสมอ และ
มีการเข้าทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน โดยมีมาตรการในการเข้าทาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าในสัดส่วนเกือบทั้งหมดของมูลค่าเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่จะได้รับ โดยเฉพาะสาหรับโครงการขนาดใหญ่ที่
ทาสัญญากับลูกค้าต่างประเทศ เช่น โครงการ Solomon Iron Ores และโครงการ Roy Hills โดยจะพิจารณาเงื่อนไขและ
ช่วงเวลาในการเข้าทาสัญญาจากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศที่จะได้รับ วันที่รับเงิน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2556 และ 2557 เท่ากับ 52.63 ล้านบาท และ 50.30 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.43 ต่อมาในปี 2558 กลุ่มบริษัทมี ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 70.57 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการบันทึกสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เบสท์เทคยังคงมีมูลค่าสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรั ฐ
ล่วงหน้าคงค้างอยู่เท่ากับ 17.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนที่กาหนดในสัญญาในช่วงระหว่าง 30.23 31.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สกุลเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างรวดเร็วในระหว่างปี 2558 จึงส่งผลให้ ณ สิ้นปี
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2558 เกิด ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ยังไม่เกิดขึ้นจริงในมูลค่าสูง จากการบันทึกสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี 2558
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 11.36
ล้านบาท และ 13.91 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.37 โดยในงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2558
กลุ่มบริษัทมีรายรับสกุลเงินตราต่างประเทศในมูลค่าสูงจากโครงการ Roy Hills ซึ่งค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ทาสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทยังคงมีกาไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นในงวด สาหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 แม้ว่ามูลค่ารายรับที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของ
บริษัทจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แต่กลุ่มบริษัทมีผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น
เนื่องจากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการบันทึกสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที่
31 มีนาคม 2559 เบสท์เทคยังคงมีมูลค่าสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐล่วงหน้าคงค้างอยู่เท่ากับ
17.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแนวโน้มค่าเงินบาท ณ สิ้นงวดวันที่ 31 มีนาคม 2559 นั้นแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ณ
สิ้นปี 2558 ส่ งผลให้กลุ่มบริษัทบั นทึก กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ยังไม่เ กิดขึ้นจริง จากการบั นทึกสั ญญาขายอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้าด้วยด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
2.2.3 รายได้อื่น
ในปี 2556 2557 และ 2558 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 100.56 ล้านบาท 135.57 ล้านบาท และ 161.27
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.82 และร้อยละ 18.96 ตามลาดับ สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558 และ 2559 รายได้อื่นของบริษัทเท่ากับ 8.44 และ 31.10 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 268.48
รายได้อื่นในปี 2556 ประกอบด้วย รายได้จากการขายเท่ากับ 32.53 ล้านบาท กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนเท่ากับ 21.80 ล้านบาท และรายได้ส่วนลดรับคืนจากการซือ้ วัตถุดิบเหล็กเท่ากับ 8.13 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการ
ขายเกิดจากการขายท่อขนาดเล็ก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับจากงานระบบท่อเป็นส่วนใหญ่ โดยเบสท์เทคไม่ได้เน้นการ
ขายเป็นธุรกิจหลัก แต่จะขายเมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์จะสั่งซื้อเท่านั้น ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ลูกค้าเดิมที่เบสท์เทค
เคยให้บริการผลิตงานให้มาก่อน และต้องการซื้ออุปกรณ์เพื่อประกอบงานก่อสร้างบางส่วนที่เร่งด่วน อย่างไรก็ตาม รายได้
จากการขายของกลุ่มบริษทั ลดลงอย่างต่อเนื่องตามปริมาณคาสั่งซื้อจากลูกค้าที่ลดลง โดยมีรายได้จากการขายเพียง 2.79
ล้านบาท และ 3.97 ล้านบาทในปี 2557 และ 2558 ตามลาดับ
สาหรับปี 2557 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมาจากรายการพิเศษในปี
2557 ที่เกิดจากการโอนกลับค่าแก้ไขงานในโครงการ Solomon Iron Ores จานวน 108.72 ล้านบาท ทั้งนี้ รายการ
ดังกล่าวเกิดจากการที่เบสท์เทคได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากสัญญาว่าจ้างด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในช่วงการติดตั้งชิ้นงาน ณ สถานก่อสร้างของลูกค้าในโครงการ Solomon Iron Ores จานวน 7.40 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 234.68 ล้านบาท ในปี 2556 ต่อมาในช่วงปลายปี 2557 ภายหลังลูกค้าติดตั้งและตรวจสอบชิ้นงานทั้งหมดเสร็จ
สิ้น พบว่าค่าใช้จ่ายการแก้ไขงานที่เกิดขึ้นจริงต่ากว่าประมาณการหนี้สินที่คาดไว้ ส่งผลให้เบสท์เทคต้องกลับรายการ
ค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ในปี 2556 และบันทึกการกลับรายการดังกล่าวเป็นรายได้อื่นในปี 2557 เท่ากับ 3.40 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 108.72 ล้านบาท
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เช่นเดียวกับในปี 2557 รายได้อื่นส่วนใหญ่ของเบสท์เทคในปี 2558 เกิดจากรายการพิเศษที่เกิดจากการโอนกลับ
ค่าแก้ไขงานในโครงการ Roy Hills จานวน 119.46 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 เบสท์เทคได้บันทึกประมาณการหนี้สิน
จากสัญญาว่าจ้างด้วยค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในช่วงการติดตั้งชิ้นงาน ณ สถานก่อสร้างของลูกค้าในโครงการ
Roy Hills จานวน 4.40 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 145.55 ล้านบาท ต่อมาในช่วงปลายปี 2558 พบว่าค่าใช้จ่ายการ
แก้ไขงานที่เกิดขึ้นจริงต่ากว่าประมาณการหนี้สินที่คาดไว้ ส่งผลให้เบสท์เทคต้องกลับรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ และ
บันทึกเป็นรายได้อื่นในปี 2558 เท่ากับ 3.30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 119.46 ล้านบาท ดังนั้น รายได้อื่นในปี
2558 จึงเพิ่มขึ้นสูงขึ้นจากปี 2557 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากรายการพิเศษในการกลับค่าใช้จ่ายดังกล่าว
รายได้อื่นของกลุ่มบริษัท สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 8.44 ล้านบาท และ
31.01 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากการดาเนินงานตามปกติ ซึ่ง
เป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มีมูลค่าไม่สูงมากนัก บริษัทจึงไม่ได้แยกแสดงรายการ
ดัง กล่ า วออกมาต่ างหาก แต่ แสดงรวมเป็ น รายการรายได้อื่ น ในงบก าไรขาดทุ น นอกจากนี้ บางรายการมี เรื่ อ งของ
ระยะเวลาที่เกิดรายการมาเกี่ยวข้อง บริษัทจึงไม่ได้แสดงรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการผลิต ซึ่งเป็น
รายการรายได้หลักของกลุ่มบริษทั แต่แยกแสดงต่างหากเป็นรายได้อื่นในงบการเงิน สาหรับรายได้ที่มาจากการดาเนินงาน
ปกติที่บันทึกเป็นรายได้อื่น มีจานวน 23.07 ล้านบาท มีลักษณะและรายละเอียดของรายการ ดังนี้
1)

รายได้จากการประกอบธุรกิจปกติอย่างต่อเนื่อง แต่มีมูลค่ารายการไม่สูงมากนัก บริษัทจึงไม่ได้แสดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในงบกาไรขาดทุน และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น รายการลักษณะนี้ที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายได้จาก
การให้เช่าอุปการณ์และเครื่องมือ – เครนและอุปกรณ์ จานวน 5.89 ล้านบาท โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัททั้งหมด อย่างไรก็ดี สาหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์
และเครื่องมือบางส่วนที่เหลือไม่ได้ใช้งาน จึงให้โรงงานอื่นในบริเวณท่าเรือพาณิชย์สัตหีบเช่า

2)

รายได้จากการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่มีเรื่องของระยะเวลามาเกี่ยวข้อง กล่าวคือ หากในทางบัญชียังไม่ได้
ปิดโครงการ (Job) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการเหล่านี้ กลุ่มบริษัทจะบันทึกแสดงเป็นรายได้จากการผลิต หรือ
นาไปหักจากต้นทุนการผลิต ตามแต่กรณี อย่างไรก็ดี หากในทางบั ญชีได้ปิดโครงการ (Job) จะบันทึกแสดงเป็น
รายอื่น โดยรายการในลักษณะนี้ ประกอบด้วย
2.1) รายได้จากการเปลี่ยนแปลงคาสั่งซื้อ จานวน 7.07 ล้านบาท โดยรายการนี้เกิดจากการที่ลูกค้าขอยกเลิก
งานผลิตบางส่วน ในขณะที่เบสท์เทคได้ทาการสั่งซื้ อวัตถุดิบเพื่อ ใช้ในการผลิ ตไปแล้ว ทั้ ง นี้ โครงการ
ดังกล่าวได้ปิดโครงการไปแล้วในระหว่างปี 2558 และลูกค้าได้จ่ายค่าเสียโอกาสและชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้
เกิดขึ้นแล้วให้แก่เบสท์เทคในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริษัทจึงบันทึกรายการเป็นรายได้อื่น ทั้งนี้ หาก
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่โครงการจะดาเนินการเสร็จสิ้น รายการเปลี่ยนแปลงคาสั่งซื้อนี้จะบันทึกเป็น
รายได้จากการผลิต
2.2) รายได้ส่วนลดรับคืนจากการซื้อวัตถุดิบเหล็ก จานวน 5.96 ล้านบาท โดยเบสท์เทคจะได้รับรายได้ส่วนนี้
จากผู้จัดจาหน่ายเหล็กแต่ละราย เมื่อเบสท์เทคสามารถยืนยันว่าได้ส่งออกชิ้นงานที่ผลิตจากเหล็กของผู้จัด
จาหน่ายเหล็กแต่ละรายแล้ว โดยรายการดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลังจากมีการปิดโครงการไปแล้ว กลุ่มบริษัทจึง
บันทึกเป็นรายได้อื่น ทั้งนี้ หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่โครงการจะดาเนินการเสร็จสิ้น รายการส่วนลด
รับนี้จะนาไปหักจากต้นทุนการผลิต
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2.3) รายได้จากการกลับรายการต้นทุนค่าที่ปรึกษาโครงการที่บันทึกเป็นต้นทุนการผลิตไว้ในปี 2558 เนื่องจาก
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงเปลี่ยนแปลงลดลงไปจากที่ตั้งประมาณการต้นทุนไว้ จึงมีการกลับรายการต้นทุน
เป็นรายได้อื่นในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 จานวน 4.15 ล้านบาท ทั้งนี้ หากการกลับรายการดังกล่าวเกิดขึ้น
ก่อนที่โครงการจะดาเนินการเสร็จสิ้น การกลับรายการต้นทุนดังกล่าวจะนาไปหักจากต้นทุนการผลิต
นอกจากนี้ รายได้ที่เป็นรายการพิเศษซึ่งไม่ได้เกิดจากการดาเนินงานปกติ ได้แก่ กาไรจากการจาหน่ายเครนและ
อุปการณ์ จานวน และรายได้อื่นๆ จานวน 4.01 ล้านบาท และ 3.93 ล้านบาท ตามลาดับ
ทั้งนี้ สาหรับ งวด 3 เดือ น สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 มี นาคม 2558 รายได้อื่น ของกลุ่ม บริษั ทมีจ านวน 8.44 ล้านบาท
ประกอบด้วยกาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน และรายได้ส่วนลดรับคืนจากการซื้อวัตถุดิบเหล็กเป็นหลัก
2.3

การวิเคราะห์ต้นทุน และกาไรขั้นต้น
โครงสร้างของรายได้ ต้นทุน และกาไรขั้นต้นจากการรับจ้างผลิต สาหรับปี 2556 2557 และ 2558
และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559

รายการ
รายได้จากการรับจ้าง
ผลิต
ต้นทุนจากการรับจ้าง
ผลิต
กาไรขั้นต้น

2556
ล้านบาท ร้อยละ

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้านบาท ร้อยละ

2558
ล้านบาท ร้อยละ

สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2558
2559
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

3,429.55

100.00 2,556.35

100.00 1,787.83

100.00

860.34

100.00

165.03

100.00

2,280.88

66.51 2,129.00

83.28 1,012.61

56.64

420.69

48.90

145.70

88.29

1,148.67

33.49

16.72

43.36

439.65

51.10

19.33

11.71

427.35

775.22

กลุ่มบริษัทภายใต้การดาเนินงานของเบสท์เทคมีต้นทุนจากการรับจ้างผลิตในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ
2,280.88 ล้านบาท 2,129.00 ล้านบาท และ 1,012.61 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.51 ร้อยละ 83.28
และร้อยละ 56.64 ของรายได้จากการรับจ้างผลิต ตามลาดับ และมีต้นทุนจากการรับจ้างผลิตสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม ปี 2558 และ 2559 เท่ากับ 420.69 ล้านบาท และ 145.70 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
48.90 และร้อยละ 88.29 ของรายได้จากการรับจ้างผลิต ตามลาดับ
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิตประกอบด้วยต้นทุน 3 ประเภท ได้แก่ 1) ต้นทุนแรงงาน สาหรับจ้างผู้รับเหมาแรงงาน
เพื่อ ดาเนินการผลิต โครงการ และค่าแรงของพนัก งานประจาในฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ งกั บการผลิ ตทั้ง หมด คิ ดเป็ นสัด ส่ว น
ประมาณร้อยละ 40 ถึง 50 ของต้นทุนทั้งหมด 2) ต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งมีลวดเชื่อม เหล็กแผ่น และเหล็กรูปพรรณ เป็นวัตถุดิบ
หลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 ของต้นทุนทั้งหมด และ 3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น ค่า
เสื่อมราคา ปันส่วนค่า ใช้จ่ายจากค่าแรงทางอ้อม ค่า เช่าเครื่องมือเครื่องใช้ ค่าไฟฟ้ า ค่าน้า เป็นต้น คิด เป็นสัดส่ว น
ประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 ของต้นทุนทั้งหมด
อัตรากาไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในแต่ละงวดอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัย โดยปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
สาคั ญ คื อ 1) ประเภทของงานที่ แ ตกต่ า งกั น ไปในแต่ ละงวด โดยงานแปรรู ป และประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization) จะมีอัตรากาไรขั้นต้นเฉลี่ยที่สูงกว่างานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) เนื่องจากความ
ซับซ้อนของงานสูงกว่าและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ต่ากว่า และ 2) ปริมาณงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ในแต่ละ
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ช่วงเวลา โดยงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) จะมีอัตรากาไรขั้นต้นเฉลี่ยที่สูงกว่างานผลิตตามสัญญา เนื่องจากงานส่วน
ใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นค่าแรงเพื่อแก้ไขงานตามคาสั่งของลูกค้า และมักจะมีความเร่งด่วน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถคิด
ราคาได้สูงกว่างานปกติ
ทั้งนี้ สาหรับปี 2556 2557 และ 2558 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตรากาไรขั้นต้นในแต่ละงวดมากที่สุด คือ ปริมาณ
งานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละช่วง โดยมักเกิดขึ้นเป็นมูลค่าสูงในช่วงท้ายของโครงการ
โดยเฉพาะในโครงการงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) เนื่องจากเป็นลักษณะการผลิต
ชิ้นงานส่วนย่อย (Module) ตามแบบผลิต เพื่อนาไปประกอบติดตั้งรวมกันเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่ ดังนั้น การปรับเปลี่ยน
แบบผลิตจากส่วนงานอื่นๆ เพียงเล็กน้อยอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบผลิตสาหรับส่วนงานที่เชื่อมต่อกันทั้งส่วน
ได้ ด้วยลักษณะของงานที่มีความละเอียดซับซ้อนสูง ดังกล่าว จึงมีโอกาสที่ลูกค้าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแบบผลิตในช่วง
ท้ายของโครงการหลังจากลูกค้าเริ่มมีการติดตั้งประกอบชิ้นงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้ชิ้นงานทุกส่วนสามารถประกอบ
เข้ากับระบบส่วนงานอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้เบสท์เทคได้รับคาสั่งจ้างผลิตเพิ่มเติมจากลูกค้าให้ ทางานส่วนเพิ่ม
(Variation Orders) เพื่อปรับเปลี่ยนชิ้นงานที่ดาเนินการผลิตไปแล้วตามแบบผลิตที่เปลี่ยนไป หรือผลิตชิ้นงานอื่นๆ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญาหลักเพื่อประกอบการติดตั้งงานของลูกค้าให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากงานส่วนเพิ่ม (Variation
Orders) มักมีลักษณะเป็นงานเร่งด่วน สัญญาจ้างผลิต ส่วนใหญ่จึงมักระบุให้สามารถคิดราคาค่าแรงตามชั่วโมงการ
ทางานจริงและค่าวัตถุดบิ ตามปริมาณที่ใช้จริง ในอัตราทีม่ ีกาไรขั้นต้นสูงกว่างานตามสัญญาหลักค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ค่าแรงที่เป็นส่วนประกอบหลักของงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) จะเป็นงานส่วนที่มีอัตรากาไรขั้นต้นสูงมาก ส่งผลให้
อัตรากาไรขั้นต้นของงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) จึงมักเพิ่มสูงขึ้นในช่วงท้ายของ
โครงการ ตามปริมาณงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ทีเ่ พิ่มขึ้น
อัตรากาไรขั้นต้นสาหรับปี 2556 เท่ากับร้อยละ 33.49 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากในปี 2556 เป็นช่วงท้าย
ของงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Solomon Iron Ores ซึ่งเบสท์เทคได้รับ
คาสั่งงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ให้เพิ่มปริมาณการผลิต รวมถึง ปรับเปลี่ยนแก้ไขชิ้นงานที่ดาเนินการผลิตไปเป็น
มูลค่าสูง ส่งผลให้รายได้เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากต้นทุนบางส่วนมีลักษณะคงที่
ประกอบกับบางส่วนของงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ที่เป็นงานเร่งด่วน เบสท์เทคยังสามารถต่อรองขอคิดราคากับ
ลูกค้าด้วยอัตราค่าแรงที่สูงกว่าอัตราปกติ
อัตรากาไรขั้นต้นสาหรับปี 2557 เท่ากับร้อยละ 16.72 ลดลงจากปี 2556 อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของปริ ม าณงานส่ ว นเพิ่ ม (Variation Orders) โดยงานแปรรู ป และประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization) ในโครงการ Roy Hills ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 90 ของรายได้จาก
การรับจ้างผลิตทั้งหมดในปี 2557 เพิ่งเริ่มดาเนินการในเดือนมีนาคม ปี 2557 ดังนั้นงานส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
2557 จะเป็นงานผลิตโครงสร้างหลักตามที่กาหนดไว้ในสัญญา ซึ่งเป็นงานที่มีอัตรากาไรขั้นต้นที่ไม่สูงเท่ ากับงานส่วนเพิ่ม
(Variation Orders) ทีเ่ กิดขึ้นในช่วงท้ายโครงการ ดังนั้น อัตรากาไรขั้นต้นสาหรับปี 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่มีงานส่วนเพิ่ม
(Variation Orders) มากนัก จึงต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นสาหรับปี 2556 ซึ่งมีงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) จาก
โครงการ Solomon Iron Ores เกิดขึ้นเป็นปริมาณสูง
อัต ราก าไรขั้ นต้ น สาหรั บ ปี 2558 เท่ า กั บ ร้อ ยละ 43.36 เพิ่ มขึ้ น จากอั ต รากาไรขั้ น ต้ น สาหรั บ ปี 2557 อย่ า งมี
นัยสาคัญ เป็นผลมาจากปริมาณงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนแก้ไขชิ้นงานตามแบบผลิต
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ของลูกค้ามูลค่าสูงที่เบสท์เทคได้รับในช่วงต้นปี 2558 ซึ่งเป็นช่วงท้ายของโครงการ Roy Hills นอกจากนี้ เบสท์เทคยัง
ได้รับคาสั่งให้ผลิตงานเชื่อมท่อ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการ Roy Hills เพิ่มขึ้นในช่วงท้ายของโครงการ โดยเป็นงานที่มี
ลักษณะคล้ายงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) เนื่องจากเป็นงานผลิตตามคาสั่งของลูกค้า เป็นครั้งๆ และเป็นงานที่มี
อัตรากาไรขั้นต้นสูง ด้วยเหตุดังกล่าว อัตรากาไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2558 จึงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรากาไรขั้นต้น
สาหรับปี 2557 ซึ่งเป็นช่วงทีย่ ังไม่ได้รับงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) เข้ามามากนักในระหว่างงวด
อัตรากาไรขั้นต้นสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับร้อยละ 11.71 ลดลงจากอัตรากาไรขั้นต้น
สาหรับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 51.10 อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากประเภทงานและปริมาณงานส่วนเพิ่มที่
แตกต่างกัน โดยสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทอยู่ระหว่างการดาเนิน การผลิตในช่วงท้ายของ
โครงการ Roy Hills ซึ่งเป็นงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิน้ งานขนาดใหญ่ (Modularization) ประกอบกับปริมาณงานส่วน
เพิ่ม (Variation Orders) ที่มีปริมาณสูงในช่วงท้ายของโครงการ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตรากาไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูงมาก
ในขณะที่ สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ปริมาณงานระหว่างดาเนินการมีมูลค่าน้อยกว่า และงาน
ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการดาเนินการผลิตและมีการรับรู้รายได้เป็นงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ซึ่งมีอัตรา
กาไรขั้นต้นเฉลี่ยในระดับที่ต่ากว่า ส่งผลให้อัตรากาไรขั้นต้นสาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญจากงวด
เดียวกันของปีก่อน
2.4

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สาคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าใช้จ่าย
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าธรรมเนียมและภาษีอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าที่ปรึกษาและบริการ ค่าใช้จ่าย
ประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งพอสรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้
โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาหรับปี 2556 2557 และ 2558
และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559

รายการ

2556
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงาน
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ค่าธรรมเนียม และภาษีอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าที่ปรึกษาและบริการ
ค่าใช้จ่ายประกันภัย
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร

ร้อยละ

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
(ปรับปรุงใหม่)1
ล้านบาท
ร้อยละ

สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2558
2559

2558
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

45.92

37.05

37.82

33.48

85.52

46.65

11.80

39.55

18.00

46.66

17.64
13.90
13.41
14.28
3.90
4.26
10.63

14.23
11.22
10.82
11.52
3.15
3.44
8.57

10.59
20.45
9.03
12.60
7.21
3.02
12.23

9.38
18.11
7.99
11.16
6.38
2.67
10.83

12.19
27.18
8.41
12.65
19.24
3.76
14.39

6.65
14.82
4.59
6.90
10.50
2.05
7.84

2.40
6.59
2.33
0.60
3.48
0.72
1.93

8.03
22.09
7.81
2.00
11.66
2.42
6.46

2.89
6.81
1.65
3.07
3.08
0.77
2.31

7.49
17.65
4.27
7.95
7.99
2.00
5.98

123.94

100.00

112.94

100.00

183.34

100.00

29.84

100.00

38.58

100.00
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หมายเหตุ:

1

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน มาถือปฏิบัติ ซึ่งมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กาหนดให้
กิจการต้องรับรู้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องปรับปรุง
ย้อนหลังในงบการเงินปี 2557 ที่นามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เสมือนว่ากลุ่มบริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าวส่งผลกระทบให้ ในปี 2557 รายการค่าใช้จ่ายการบริหารลดลงเท่ากับ 2.16 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท ในปี 2556 2557 และ 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 123.94 ล้านบาท 112.94 ล้าน
บาท และ 183.34 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.88 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.33 ตามลาดับ สาหรับ
งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 29.84 ล้านบาท และ
38.58 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.26
โดยในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2556 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.88 จากการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายโบนัสที่ลดลงตามผลประกอบการ และการลดลงของค่าใช้จ่ายยานพาหนะ ซึ่งเกิด
จากการซื้อยานพาหนะเข้ามาเป็นสินทรัพย์ ส่งผลให้ค่าเช่ายานพาหนะลดลง ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่า
เสื่อมราคา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ มีมูลค่าใกล้เคียงเดิม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับปี 2557 จึงลดลง
จากปี 2556
สาหรับปี 2558 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2557 อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากหลาย
สาเหตุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากจานวนและผลตอบแทนของพนักงานประจาที่เพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากมีการรับพนักงานในระดับสูงหลายตาแหน่งเข้ามาในระหว่างปี ประกอบกับการมีค่าใช้จ่ายโบนัสที่เพิ่มสูงขึ้นตาม
ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเมื่อเทียบกับปี 2557 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายสานักงานที่เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์สานักงานและค่าเสื่อมราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารและงานพิมพ์ที่
เพิ่มขึ้น และสาเหตุ สุดท้าย คือ ค่าที่ปรึกษาและบริการที่เพิ่มมากขึ้น จากการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเพื่อการ
ปรับปรุงระบบการดาเนินงาน และที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทาโครงการต่างๆ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดี ย วกั น ของปีก่ อ น เป็น ผลมาจากสาเหตุ ห ลั ก คื อ ค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ พนัก งานที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น จากจานวนและ
ผลตอบแทนของพนักงานประจาที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการรับพนักงานในระดับสูงหลายตาแหน่งเข้ามาเพิ่มเติม ส่งผลให้
ผลตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 จึงเพิ่มขึ้นสูงจากงวดเดียวกันปีก่อนหน้า ในขณะที่ ค่าใช้จ่าย
ประเภทอื่นๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
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2.5

กาไรจากการดาเนินงาน และกาไรสุทธิ
กาไรจากการดาเนินงาน และกาไรสุทธิ สาหรับปี 2556 2557 และ 2558
และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559

รายการ
กาไรจากการดาเนินงาน (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
หมายเหตุ:

1

2556
1,177.92
1,185.27
32.88
33.08

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
(ปรับปรุงใหม่)1
500.28
474.69
18.24
17.31

สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2558
2559

2558
682.58
674.80
35.02
34.62

429.62
421.59
48.81
47.90

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน มาถือปฏิบัติ ซึ่งมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กาหนดให้
กิจการต้องรับรู้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องปรับปรุง
ย้อนหลังในงบการเงินปี 2557 ที่นามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เสมือนว่ากลุ่มบริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าวส่งผลกระทบให้ ในปี 2557 กาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เท่ากับ 2.16 ล้านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.73 ล้านบาท และเกิดเป็น
ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปี 2557 เท่ากับ 1.73 ล้านบาท

กาไรจากการดาเนินงานในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 1,177.92 ล้านบาท 500.28 ล้านบาท และ 682.58
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 57.53 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.44 ตามลาดับ ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานใน
ปี 2556 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลมาจากรายได้ แ ละอั ต ราก าไรขั้ น ต้ น ของงานแปรรู ป และประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization) ในโครงการ Solomon Iron Ores ซึ่งในปี 2556 เป็นช่วงท้ายของโครงการ เบสท์เทคจึงได้รับคาสั่งงาน
ส่วนเพิ่ม (Variation Orders) เป็นมูลค่าสูงให้เพิ่มปริมาณการผลิต และปรับเปลี่ยนแก้ไขชิ้นงาน ส่งผลให้รายได้จากการ
รับจ้างผลิตเพิ่มขึ้นสูง ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากต้นทุนบางส่วนเป็นต้นทุนคงที่ ประกอบกับ
บางส่วนของงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ที่เป็นงานเร่งด่วน เบสท์เทคยังสามารถต่อรองขอคิดราคากับลูกค้าด้วย
อัตราค่าแรงที่สูงกว่าอัตราปกติตามสัญญาหลัก ส่งผลให้กาไรขั้นต้น และกาไรจากการดาเนินงานของโครงการ Solomon
Iron Ores ในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่เกิดงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ในโครงการ Solomon Iron Ores จึงอยู่ในระดับที่
ค่อนข้างสูง
ในขณะที่ ในปี 2557 กาไรจากการดาเนินงาน และกาไรสุทธิ ของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุหลักจาก
การลดลงของรายได้รวมและอัตรากาไรจากการดาเนินงาน โดยการลดลงของรายได้รวมเป็นผลมาจากขนาดของโครงการ
Roy Hills ทีเ่ ล็กกว่าโครงการ Solomon Iron Ores และการลดลงของอัตรากาไรจากการดาเนินงานนั้น เกิดจากในปี 2557
เบสท์เทคยังไม่ได้รับงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ซึ่งเป็นงานที่มีอัตรากาไรขั้นต้นสูงในโครงการ Roy Hills ดังนั้น
อัตรากาไรขั้นต้นสาหรับปี 2557 จึงต่ากว่าอัตรากาไรขั้นต้นในปี 2556 ส่งผลต่อเนื่องให้กาไรจากการดาเนินงานในปี 2557
น้อยกว่าจากปี 2556 อย่างมีนัยสาคัญ
สาหรับปี 2558 แม้ว่ารายได้จากการรับจ้างผลิตโครงการในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 อย่างมีนัยสาคัญ กลุ่ม
บริษัทกลับมีกาไรจากการดาเนินงาน และกาไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากงานส่วนเพิ่ม (Variation
Orders) ของโครงการ Roy Hills ที่เบสท์เทคได้รับเข้ามาในช่วงท้ายของโครงการในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 เป็นงาน
มูลค่าสูง และมีอัตรากาไรขั้นต้นสูง เนื่องจากตามสัญญาโครงการ Roy Hills ระบุให้งานส่วนเพิ่มสามารถคิดราคาตาม
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อัตราค่าแรงต่อชั่วโมงที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งสูงกว่าอัตราของงานหลักตามสัญญาค่อนข้างมาก ส่งผลให้อัตรากาไรขั้นต้น
จากงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) สูงกว่างานปกติ
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีกาไรจากการดาเนินงาน 429.62 ล้าน
บาท และ 25.76 ล้านบาท ตามลาดับ และมีอัตรากาไรจากการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 48.81 และร้อยละ 12.27
ตามลาดับ โดยสาเหตุที่อัตรากาไรจากการดาเนินงานลดลงอย่างมีนัยสาคัญนั้นเกิดจาก ลักษณะของงานแปรรูปชิ้นงาน
เหล็ก (Parts Fabrication) ซึ่งเป็นงานอยู่ระหว่างการดาเนินการของกลุ่มบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 นั้น เป็นงานที่
มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) จึงมี
อัตรากาไรขั้นต้นเฉลี่ยของแต่ละโครงการต่ากว่า นอกจากนี้ เนื่องจากงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) มี
มูลค่าต่อโครงการน้อยกว่า รายได้ที่รับรู้จากการผลิตก็จะต่ากว่า ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกาไรจากการดาเนินงาน และอัตรา
กาไรจากการดาเนินงานต่าลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตบางส่วนเป็นต้นทุนคงที่ ในขณะที่ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุ่ม
บริษัทมีอัตรากาไรจากการดาเนินงานที่สูงเป็นพิเศษ เนื่องจากเบสท์เทคได้รับงานส่วนเพิ่ม (Variation Orders) ในช่วงท้าย
ของโครงการซึ่งมีมูลค่าสูงในงวดดังกล่าว โดยตามสัญญาโครงการ Roy Hills ระบุให้งานส่วนเพิ่มสามารถคิดราคาตาม
อัตราค่าแรงต่อชั่วโมงที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งสูงกว่าอัตราของงานหลักตามสัญญาค่อนข้างมาก ส่งผลให้อัตรากาไรจากการ
ดาเนินงานในงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 นั้นสูงกว่าปกติ
สาหรับกาไรสุทธิของกลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปตามมูลค่ากาไรจากการดาเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี
โดยสาหรับปี 2557 2558 และไตรมาสที่ 1 ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีมูลค่ากาไรสุทธิที่ใกล้เคียงกับกาไรจากการดาเนินงาน
มาก เนื่องจากภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ต่ามากจากการไม่มีหนี้สินเงินกู้ยืม ประกอบกับการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากสิทธิประโยชน์ของบัตรส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ต่า ในขณะที่ ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิสูงกว่ากาไรจากการดาเนินงาน เนื่องจากการบันทึก
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้จานวน 14.85 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุน โดยเกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้น
จากรายการหนี้สินจากสัญญาตราสารอนุพันธ์ และสาหรับในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทอัตราค่าใช้จ่ายทางภาษี
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเบสท์เทคมีรายได้บางส่วนจากการก่อสร้างโรงงานให้กับบริษัท ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของบัตรส่งเสริมการลงทุน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิลดลง
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3.

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

3.1

สินทรัพย์

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากั บ
1,815.99 ล้านบาท 2,052.86 ล้านบาท 1,389.80 ล้านบาท และ 1,446.30 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.04 ลดลงร้อยละ 32.30 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.07 ตามลาดับ ทั้งนี้ สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2556
และ 2557 ประกอบด้วยเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนที่จาเป็นสาหรับการดาเนินโครงการของกลุ่มบริษัท โดยสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่ม
บริษัทค่อนข้างสูงโดยคิดเป็นร้อยละ 80.92 และร้อยละ 81.92 ตามลาดับ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์รวม
จึงเป็นผลมาจากมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาตาม
ปริมาณงานที่ดาเนินการผลิตในแต่ละปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทไม่มีงานแปรรูปและประกอบกลุ่ม
ชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) คงค้างอยู่ มูลค่าสินทรัพย์รวมจึงลดลงอย่างมีนัยสาคัญจากมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ
สิ้นปี 2557 ซึ่งกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ Roy Hills สาหรับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม คิดเป็นร้อยละ 56.95 และร้อยละ
53.86 ตามลาดับ ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2556 และ 2557 เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่ม
บริษัทไม่มีโครงการขนาดใหญ่คงค้างอยู่ ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานลดลงจากปี 2557
ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจากสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและอุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้
สัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 และ ณ สิ้นงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
สัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
19%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

18%
43%

46%
57%

81%

82%

สินทรัพย์หมุนเวียน
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สินทรัพย์สาคัญของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
รายการ
สินทรัพย์
เงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยังไม่เรียกชาระ
สินค้าคงเหลือ และงานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์รวม

2556
ล้านบาท ร้อยละ
1,114.88
45.04
49.14
250.23
10.20
1,469.49
268.35
78.15
346.50
1,815.99

61.39
2.48
2.71
13.78
0.56
80.92
14.78
4.30
19.08
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้านบาท ร้อยละ
1,227.57
94.54
61.92
278.94
18.75
1,681.72
304.74
66.40
371.14
2,052.86

59.80
4.61
3.02
13.59
0.91
81.93
14.84
3.23
18.07
100.00

2558
ล้านบาท ร้อยละ
253.82
99.35
145.85
254.50
37.87
791.39
530.71
67.70
598.41
1,389.80

18.27
7.15
10.49
18.31
2.72
56.95
38.19
4.86
43.05
100.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้านบาท ร้อยละ
231.65
88.22
117.25
287.79
54.05
778.97
596.70
70.64
667.34
1,446.30

16.02
6.10
8.11
19.90
3.74
53.86
41.26
4.88
46.14
100.00

3.1.1 เงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
เท่ากับ 1,114.88 ล้านบาท 1,227.57 ล้านบาท 253.82 ล้านบาท และ 231.65 ล้านบาท ตามลาดับ โดยการเปลี่ยนแปลง
ของยอดรวมเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวของกลุ่มบริษัทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.11 ลดลงร้อยละ 79.32 และ
ร้อยละ 8.74 ตามลาดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของยอดเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวรวม ณ สิ้นปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากเงิน
รับจากรายได้รับล่วงหน้าจากโครงการ Roys Hills จานวน 240.94 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
จานวน 440.00 ล้านบาท ที่รับเข้ามาในระหว่างปี แม้ว่าในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษัทจะมีการประกาศเงินปันผลจานวน
สูงถึง 1,352.13 ล้านบาท แต่เนื่องจากยังคงเป็นเงินปันผลค้างจ่ายจานวน 217.52 ล้านบาท มูลค่าเงินสดและเงินลงทุน
ชั่วคราว ณ สิ้นปี 2557 จึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า สาหรับเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า
ลดลงจากสิ้นปี 2557 อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากในระหว่างปี มีการจ่ายเงินปันผลค้ างจ่ายจานวน 217.52 ล้านบาท
จ่ายเงินปันผลที่ประกาศเพิ่มเติมในระหว่างปีจานวน 200.00 ล้านบาท ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจานวน 440.00 ล้านบาท
และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอาคารและอุปกรณ์จานวน 291.29 ล้านบาท ต่อมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมี
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีรายจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอาคาร
และอุปกรณ์จานวน 59.12 ล้านบาท ในขณะที่มี เงินรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นเพียง 50.00 ล้านบาท
เงินลงทุนชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบัญชีเงินฝากประจา และตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel
Fabrication) เป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนค่อนข้างสูงจากเงินรับชาระล่วงหน้าที่ได้รับจากลูกค้าตามสัญญาจ้าง
ผลิต โดยกลุ่มบริษัทจะนาเงินรับล่วงหน้าส่วนเกินจากการดาเนินงานไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งมีความเสี่ยงต่า
โดยพิจารณาการลงทุนจากความต้องการใช้เงินเพื่อการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลา เงินลงทุนดังกล่าวนี้แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยผลต่างระหว่างมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะแสดง
ไว้ในงบกาไรขาดทุน
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3.1.2 ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เท่ากับ 45.04 ล้านบาท 94.54 ล้านบาท 99.35 ล้านบาท และ 88.22 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ
109.90 ร้อยละ 5.09 และลดลงร้อยละ 11.20 ตามลาดับ ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้า โดย
มีสัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 90 ของลูกหนี้ทั้งหมด โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของลูกหนี้การค้า ณ สิ้น
ปี แต่ละปีนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณโครงการที่กลุ่มบริษัทดาเนินการอยู่ ประกอบกับมูลค่าของงานที่ดาเนินการผลิตเสร็จและ
สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ เทียบกับเงินรับล่วงหน้าที่เบสท์เทคได้รับจากลูกค้าสาหรับโครงการนั้นๆ โดยหาก ณ สิ้น
ปี เบสท์เทคมีปริมาณโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการผลิต เป็นมูลค่าสูง ประกอบกับมีมูลค่าของงานที่เรียกเก็บจาก
ลูกค้าตามความคืบหน้าของงานเป็นมูลค่าสูงกว่าเงินรับล่วงหน้าที่เบสท์ เทคได้รับจากลูกค้ารายนั้นๆ เบสท์เทคก็จะมี
มูลค่าลูกหนี้การค้าก็จะอยู่ในระดับสูง
สาหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เบสท์เทคมีงานโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการผลิตเป็นจานวนน้อยกว่า ณ ช่วงสิ้นปี 2557 ในขณะที่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมียอดเรียกเก็บลูกค้าสาหรับ
งานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) คงค้างเป็นมูลค่าค่อนข้างสูงอยู่ หลายโครงการ ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็น
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ สาหรับยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ สิ้นงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ลดลงจากสิ้น
ปี 2558 เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ ดังนั้นปริมาณงานที่ทาเสร็จส่วนใหญ่จะยังไม่ถึงงวดที่
จะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ ส่งผลให้ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของกลุ่มบริษัท สามารถจาแนกตามประเภทและอายุของหนีท้ ี่ค้างชาระได้ ดังนี้
โครงสร้างลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
รายการ

2556
ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ที่เกินกาหนด:
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น

ร้อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้านบาท ร้อยละ

2558
ล้านบาท ร้อยละ

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้านบาท ร้อยละ

18.77

41.67

43.44

45.95

79.07

79.59

44.53

11.78
0.13
0.43
31.11

26.15
0.29
0.95
69.07

16.04
59.48

16.97
62.92

12.78
3.52
95.37

12.86
3.54
95.99

30.11
0.80
75.44

50.48
34.13
0.91
85.51

13.93
45.04

30.93
100.00

35.06
94.54

37.08
100.00

3.98
99.35

4.01
100.00

12.78
88.22

14.49
100.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของกลุ่มบริษัท ทั้งหมดเป็นยอดลูกหนีใ้ นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยยอดลูกหนี้การค้า
ส่วนใหญ่เป็นยอดหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระและเกินกาหนดไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการกาหนด
ระยะเวลาชาระหนี้ (Credit Term) อยู่ที่ประมาณ 30 – 45 วันนับจากวันเรียกชาระเงิน สาหรับนโยบายการตั้งสารองหนี้
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สงสัยจะสูญ กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจากประวัติการชาระเงิน เครดิตของลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ โดยจะทาการ
วิเคราะห์และประเมินความสามารถในการชาระหนี้ (Credit) ของลูกค้าแต่ละรายอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากกลุ่มบริษัท
พิจารณาแล้วไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามียอดลูกหนี้รายใดที่อาจไม่ได้รับการชาระหนี้
3.1.3 รายได้ที่ยังไม่เรียกชาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมียอดรายได้ที่ยังไม่เรียกชาระ
เท่ากับ 49.14 ล้านบาท 61.92 ล้านบาท 145.85 ล้านบาท และ 117.25 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 26.01 ร้อยละ 135.54 และลดลงร้อยละ 19.61 ตามลาดับ
รายการรายได้ที่ยังไม่เรียกชาระนี้เป็นรายการที่บันทึกจากมูลค่าของงานที่รับรู้เป็นรายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงาน
ที่ทาเสร็จ (Percentage of Completion) ในส่วนที่ยังไม่สามารถเรียกชาระเงินกับลูกค้าได้ เนื่องจากยังไม่ถึงกาหนดการ
เรียกชาระเงินค่าบริการผลิตตามสัญญาจ้างผลิต ส่งผลให้ยังไม่สามารถบันทึกเป็นลูกหนี้การค้าได้ จึงต้องบันทึกแสดงเป็น
รายได้ที่ยังไม่เรียกชาระ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของยอดรายได้ที่ยังไม่เรียกชาระในแต่ ละปีนั้นจะขึ้นอยู่กับผลต่างของ
รายได้ที่รับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ (Percentage of Completion) กับยอดรายได้ที่สามารถเรียกชาระเงินกับ
ลูกค้าได้ตามที่กาหนดในสัญญาจ้างผลิต หากยอดรายได้ที่รับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จมีมูลค่าสูงกว่ายอดรายได้
ทีส่ ามารถเรียกชาระเงินกับลูกค้า ผลต่างดังกล่าวจะบันทึกเป็นรายได้ที่ยังไม่เรียกชาระ ณ สิ้นงวดนั้นๆ
ทั้งนี้ รายได้ที่ยังไม่เรียกชาระของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2558 และ ณ สิ้นงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นจาก ณ
สิ้นปี 2556 และ 2557 อย่างมีนัยสาคัญ เป็นผลมาจากลักษณะของเงื่อนไขการชาระเงินของโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการผลิตในช่วงสิ้นปี 2558 และในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ งานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts
Fabrication) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ โดยเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินของโครงการลัก ษณะนี้มักจะกาหนดให้
เบสท์เทคสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้กต็ ่อเมือ่ ดาเนินการในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น เช่น การสั่งซื้อวัตถุดิบ การส่งมอบ
ชิ้นงานให้แก่ลูกค้า เป็นต้น ต่างจากลักษณะเงื่อนไขการชาระเงินสาหรับงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่
(Modularization) ซึ่งกาหนดให้เบสท์เทคสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ตามความคืบหน้าจริงทางวิศวกรรมในการ
ดาเนินการผลิตชิ้นงาน ด้วยเหตุดังกล่าว โครงการงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการผลิต ณ สิ้นปี 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่มีความคืบหน้าในการผลิตทางวิศวกรรมสูงแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ส่งมอบชิ้นงานให้แก่ลูกค้า ก็จะยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินแก่ลูกค้าได้ เกิดเป็นรายการรายได้ที่ยังไม่เรียกชาระมูลค่า
สูง ณ สิ้นปี 2558
3.1.4 งานระหว่างก่อสร้างและสินค้าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมียอดงานระหว่างก่อสร้าง
และสินค้าคงเหลือเท่ากับ 250.23 ล้านบาท 278.94 ล้านบาท 254.50 ล้านบาท และ 281.25 ล้านบาท ตามลาดับ คิด
เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.47 ลดลงร้อยละ 8.76 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.51 ตามลาดับ ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือทั้งหมด
เป็นรายการภายใต้การดาเนินงานของเบสท์เทค ซึ่งประกอบด้วย 1) งานระหว่างก่อสร้าง คือ งานที่อยู่ในระหว่างขั้นตอน
การผลิต และยังไม่สามารถรับรู้เป็นต้นทุนการผลิตในงบกาไรขาดทุนได้ เนื่องจากยังไม่เข้าเงื่อนไขการรับรู้รายได้และ
ต้นทุนตามอัตราความสาเร็จของงาน (Percentage of Completion) จึงต้องบันทึกต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นแล้วดังกล่าว
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เป็นงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และ 2) วัตถุดิบและอะไหล่วัสดุ ส่วน
ใหญ่ประกอบด้วย เหล็กแผ่น และเหล็กรูปพรรณ ที่ซื้อมาเพื่อใช้ในงานโครงการตามคาสั่งผลิตของลูกค้า
งานระหว่างก่อสร้างและสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
รายการ

2556
ล้านบาท

งานระหว่างก่อสร้าง
วัตถุดิบและอะไหล่วัสดุ
สินค้าระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ และงาน
ระหว่างก่อสร้าง

250.23
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2557
2558
2559
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
46.89
16.81
6.36
2.50
10.33
3.67
100.00
223.94
80.29
232.67
91.42
265.24
92.16
8.10
2.90
15.47
6.08
12.22
4.25

250.23

100.00

278.93

100.00

254.50

100.00

287.79

วัตถุดิบและอะไหล่วัสดุ ณ สิ้นปี 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 250.23 ล้านบาท
223.94 ล้านบาท 232.67 ล้านบาท และ 265.24 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งมีมูลค่าที่ไม่แตกต่างกันมากในแต่ละปี เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ โดยวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่จาเป็นสาหรับการผลิตในช่วงเวลา
นั้นๆ เท่านั้น เพื่อบริหารกระแสเงินสดในการซื้อวัตถุดบิ และลดการจัดเก็บวัตถุดิบในปริมาณมาก ส่งผลให้ระดับวัตถุดิบอยู่
ในปริมาณที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก แม้ว่าบริษัทจะอยู่ในระหว่างการดาเนินโครงการที่มีขนาดแตกต่างกันก็ตาม
สาหรับงานระหว่างก่อสร้าง เบสท์เทคไม่มียอดงานระหว่างก่อสร้าง ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากมูลค่าต้นทุนที่รับรู้
ได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ (Percentage of Completion) มีมูลค่าที่สูงกว่ารายจ่ายที่จ่ายออกไปจริงทั้งหมด
สาหรับโครงการ จึงส่งผลให้เกิดเป็นรายการต้นทุนที่ยังไม่เรียกชาระ แสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เบสท์เทคมีงานระหว่างก่อสร้างเท่ากับ 46.89 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มีที่มา
จากโครงการ Roy Hills โดยประกอบด้วยรายการหลัก คือ วัตถุดิบที่อยู่ระหว่างการผลิตของผู้รับเหมางานย่อย (SubContractor) ในโครงการ Roy Hills เนื่องจากในช่วงปลายปี 2557 เบสท์เทคได้จัดส่ง วัตถุดิบให้ผู้รับเหมางานย่อย (SubContractor) ตามปริมาณที่ ผู้รับเหมางานย่อย (Sub-Contractor) ต้องใช้ในการผลิตทั้ งจานวน ในขณะที่ ชิ้นงานที่
ผู้รับเหมางานย่อย (Sub-Contractor) ทาเสร็จและส่งกลับมาให้เบสท์เทคในระหว่างปีมีเพียงบางส่วน ส่งผลให้ ณ สิ้นปี
2557 วัตถุดิบที่อยู่ระหว่างการผลิตของผู้รับเหมางานย่อย (Sub-Contractor) ในโครงการ Roy Hills จึงถูกแสดงเป็น
รายการงานระหว่างทามูลค่าสูงในงบแสดงฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ต่อมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2559 เบสท์เทคไม่มีโครงการมูลค่าสูงที่อยู่ระหว่างก่อสร้างคงค้างอยู่ ส่งผลให้มียอดงานระหว่างก่อสร้าง
ลดลง เหลือเพียง 6.36 ล้านบาท และ 10.33 ล้านบาท ตามลาดับ
3.1.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ของกลุ่ม
บริษัทเท่ากับ 268.35 ล้านบาท 304.74 ล้านบาท 530.71 ล้านบาท และ 596.70 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.56 ร้อยละ 74.15 และร้อยละ 12.43 ตามลาดับ ทั้งนี้ สามารถจาแนกรายการ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
– สุทธิ ออกตามประเภทของสินทรัพย์ได้ ดังนี้
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
รายการ
ที่ดิน
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักร และอุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง และ
ก่อสร้าง
มูลค่าสุทธิ

2556
ล้านบาท
ร้อยละ
55.55
20.70
78.17
29.13
98.36
36.65
15.56
5.80
16.09
6.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
55.55
18.23
55.55
10.47
65.69
21.56
70.12
13.21
138.37
45.40
117.37
22.12
17.49
5.74
19.93
3.75
27.57
9.05
30.26
5.70

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้านบาท
ร้อยละ
55.55
9.31
78.98
13.24
129.94
21.78
19.63
3.29
27.95
4.68

4.63

1.72

0.08

0.03

237.48

44.75

284.65

47.70

268.35

100.00

304.74

100.00

530.71

100.00

596.70

100.00

มูลค่าสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง โดยกลุ่มบริษัทซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์ ซึ่งได้แก่ เครื่องตัดเหล็ก นั่งร้าน เครน เป็นต้น เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อขยายกาลังการผลิตและรองรับการเติบโต
ของการดาเนิน งาน อี กทั้ ง ยั ง ได้ ซื้ อยานพาหนะทั้ งที่ ใ ช้ใ นการขนส่ ง ชิ้น งานระหว่ างสถานที่ ก่อ สร้า งและที่ใ ช้ ในการ
ดาเนินงานทั่วไป เพื่อทดแทนการเช่ายานพาหนะ ส่งผลให้มูลค่าสุทธิของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้างเท่ากับ 237.48 ล้านบาท และ 284.65 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ที่บริเวณ
โรงงานสัตหีบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยเฉพาะสาหรับชิ้นงานขนาดใหญ่ ของกลุ่มบริษัทให้การผลิตสามารถ
ดาเนินการได้แม้สภาพอากาศฝนตก ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลให้กลุ่มบริษัทมี
มูลค่าสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ณ สิ้นปี 2558 และ ณ สิ้นงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559
3.2 โครงสร้างเงินทุน
3.2.1 หนี้สินรวม
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 544.63
ล้านบาท 1,445.66 ล้านบาท 308.70 ล้านบาท และ 465.78 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 165.44
ลดลงร้อยละ 78.65 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.88 ตามลาดับ หนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นหนี้สินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงาน เช่น เจ้าหนี้การค้า รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า ประมาณการหนี้ สินจากสัญญาว่าจ้าง เป็นต้น ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหนี้สิน รวมจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์รวม และปริมาณ
โครงการที่ดาเนินการผลิตในแต่ละปี โดย ณ สิ้นปี 2556 กลุ่มบริษัทไม่มีงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่
(Modularization) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่งผลให้หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2556 อยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ในขณะที่ ณ สิ้นปี
2557 มูลค่าหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีงานโครงการ Roy Hills คงค้างอยู่ ประกอบกับกลุ่ม
บริษัทมีหนี้สินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน 440.00 ล้านบาท และเงินปันผลค้างจ่าย 217.52 ล้านบาท ซึ่ง
เกิดจากการประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าหนี้สินรวมลดลงเมื่อเทียบกับสิ้น
ปี 2557 เนื่องจากโครงการ Roy Hills ดาเนินการเสร็จสิ้น และกลุ่มบริษัทไม่มีงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาด
ใหญ่ (Modularization) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบกับ กลุ่มบริษัทได้ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และจ่ายเงินปันผล
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ค้างจ่ายทั้งหมดแล้ว ส่งผลให้มูลค่าหนี้สินรวมลดลงจาก ณ สิ้นปี 2557 อย่างมีนัยสาคัญ ต่อมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
กลุ่มบริษัทมีมูลค่าหนี้สินรวมเพิ่มสูงขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558 เนื่องจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นจานวน 50.00 ล้านบาท
และเงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจานวน 120.00 ล้านบาท
สัดส่วนของหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนต่อหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558
และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1%

1%

99%

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

3%

5%

97%

99%

หนี้สินหมุนเวียน

95%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินสาคัญของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
รายการ
หนี้สิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาว่าจ้าง
หนี้สินจากสัญญาตราสารอนุพันธ์
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
หนี้สินหมุนเวียนรวม
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม
หนี้สินรวม

1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ล้านบาท
ร้อยละ

2556
ล้านบาท
ร้อยละ
77.38
69.98
4.60
245.56
118.09
21.42
537.03
7.60
544.63

14.21
12.85
0.85
45.09
21.68
3.93
98.61
1.39
100.00

440.00
297.00
245.54
145.55
57.40
217.52
32.36
1,435.37
10.29
1,445.66

30.44
20.54
16.98
10.07
3.97
15.05
2.24
99.29
0.71
100.00

2558
ล้านบาท
ร้อยละ
111.20
18.84
39.88
94.29
34.21
298.41
10.29
308.70

36.02
6.10
12.92
30.54
11.09
96.67
3.33
100.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559
ล้านบาท
ร้อยละ
50.00
123.40
35.81
1.00
78.65
120.00
33.44
442.30
23.48
465.78

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เท่ากับ 440.00 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทได้ชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2558
และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมียอดเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน เท่ากับ 50.00 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท และมีกาหนดชาระคืนในเดือนกันยายน 2559
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10.73
26.49
7.69
0.21
16.89
25.76
7.18
94.96
5.04
100.00
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2)

เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม เท่ากับ 77.38 ล้านบาท 297.00 ล้านบาท 111.20 ล้านบาท และ 123.40 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีเจ้าหนี้การค้า
จากยอดซื้อวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งได้แก่ เงินโบนัสค้างจ่าย และค่าไฟฟ้าค้างจ่ายของโรงงาน เป็นรายการหลัก
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 มีนาคม
รายการ
2556
2557
2558
2559
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า
49.51
63.98
273.60
92.13
80.90
72.75
95.91
77.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่น
26.49
34.23
22.50
7.57
29.37
26.41
26.99
21.87
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่น
1.38
1.79
0.90
0.30
0.93
0.84
0.50
0.41
รวม
77.38
100.00
297.00
100.00
111.20
100.00
123.40
100.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นปี 2556 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 กลุ่มบริษัทไม่มีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ ส่งผลให้ยอดเจ้าหนี้การค้ามีมูลค่าไม่สูงมากนัก
ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการผลิตโครงการ Roy Hills กลุ่มบริษัทจึงมียอดเจ้าหนี้การค้าเป็นมูลค่า
สูง จากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ต่อมา งานโครงการ Roy Hills ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วในช่วงต้นปี 2558
ดังนั้น ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่กลุ่มบริษัทมีเพียงการ
ผลิตงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ที่เป็นโครงการขนาดเล็กกว่า จึงมีมูลค่าลดลงจากจากยอด ณ สิ้นปี
2557 อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ โดยปกติเบสท์เทคจะได้รับเครดิตเทอมในการชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้าแตกต่างกันไปตาม
เจ้าหนี้แต่ละราย โดยเจ้าหนี้วัตถุดิบเหล็กต่างประเทศจะมีระยะเวลาการชาระหนี้อยู่ที่ 30 – 180 วัน ในขณะที่เจ้าหนี้
วัตถุดิบเหล็กในประเทศบางรายจะให้เบสท์เทคชาระเงินล่วงหน้าบางส่วนทุกการสั่งซื้อ และชาระส่วนที่เหลือเมื่อได้รับ
วัตถุดิบเหล็กครบถ้วนทั้งหมด
3)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ เท่ากับ 69.98 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ชาระเงินคืนเงินต้น และดอกเบี้ย
ทั้งหมดแก่กรรมการในปี 2557
4)

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
เท่ากับ 4.60 ล้านบาท 245.54 ล้านบาท 18.84 ล้านบาท และ 35.81 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
เกิดจากเงินรับล่วงหน้าที่เบสท์เทคได้รับจากลูกค้าตามสัญญาจ้างผลิต ซึ่งโดยปกติ จะกาหนดให้ลูกค้าต้องชาระเงิน
ล่วงหน้าบางส่วนเป็นงวดๆ ตั้งแต่วันเข้าทาสัญญา และตามความคืบหน้าของงานที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น เมื่อสั่งซื้อ
วัตถุดิบ เป็นต้น โดยมูลค่าของเงินรับล่วงหน้าจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญาจ้างผลิต ซึ่งเงินรับ
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ล่วงหน้าดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สิน ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และทยอยรับรู้เป็นรายได้ในงบกาไร
ขาดทุน ตามร้อยละความสาเร็จของงาน และความคืบหน้าของการผลิต
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 เบสท์ เ ทคมี ย อดรายได้ ค่ าก่ อ สร้ า งรั บ ล่ ว งหน้ า เป็ น มู ลค่ า ต่ า เนื่ อ งจากโครงการ
Solomon Iron Ores ได้ดาเนินการเสร็จสิ้น และโครงการที่ดาเนินการคงค้างอยู่เป็นโครงการขนาดเล็ก และไม่ได้มีรายได้
รับล่วงหน้ามูลค่าสูงเช่นเดียวกับงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในขณะที่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 เบสท์เทคมีรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าเพิ่มสูงขึ้นจากเงินรับล่วงหน้าในโครงการ Roy Hills ซึ่งอยู่ระหว่าง
การดาเนินการผลิตอยู่ ณ สิ้นปี 2557 ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมี
มูลค่ารายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าลดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2557 เนื่องจากโครงการ Roy Hills ได้
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5)

ประมาณการหนี้สินจากสัญญาว่าจ้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีประมาณการหนี้สินจาก
สัญญาว่าจ้าง เท่ากับ 245.56 ล้านบาท 145.55 ล้านบาท 39.98 ล้านบาท และ 1.00 ล้านบาท ตามลาดับ โดยประมาณ
การหนี้สินจากสัญญาว่าจ้างนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้านาชิ้นงานที่เบสท์เทคผลิตไปติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ
แล้วเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไขชิ้นงานระหว่างติดตั้งเกิดขึ้น ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน
คุณภาพตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างผลิต ส่งผลให้เบสท์เทคต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไขชิ้นงานระหว่าง
ขั้นตอนการติดตั้งดังกล่าว ทั้งนี้ เบสท์เทคไม่มีนโยบายที่จะตั้งประมาณการหนี้สิน จากสัญญาว่าจ้างในทุกโครงการที่
รับจ้างผลิ ต แต่จะใช้การพิจ ารณาตามความเหมาะสมและโอกาสที่ อาจเกิดค่ าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้ นในแต่ละโครงการ
เนื่องจากฝ่ายบริหารเห็นว่าการเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่รายการที่เกิดขึ้นโดยปกติในทุกโครงการ แต่มีโอกาส
เกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นโครงการขนาดใหญ่ ที่ มี มู ลค่ า สู ง มี ร ายละเอี ย ดของงานค่ อ นข้ า งมาก และมี ที่ ตั้ ง สถานก่ อ สร้ า งอยู่ ใ น
ต่างประเทศที่เบสท์เทคไม่สามารถเข้าไปแก้ไขชิ้นงานให้แก่ลูกค้าที่สถานที่ก่อสร้างดังกล่าวได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะบันทึกตั้ง
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้เชื่อ ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขชิ้นงานดังกล่าวขึ้นและสามารถ
ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือเท่านั้น
รายการประมาณการหนี้สินจากสัญญาว่าจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เกิดจากการเรียกร้องค่า ใช้จ่ายเพิ่มเติม
จากลูกค้ารายหนึ่งในโครงการ Solomon Iron Ores ซึ่งในช่วงสิ้นปี 2556 การเรียกร้องค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการ
ต่อรองและตรวจสอบของทั้งสองฝ่าย ดังนั้น เบสท์เทคจึงประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยข้อมูลที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น
เท่ากับ 245.56 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4.44 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด โดยแสดงเป็นรายการหนี้สินหมุนเวียน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อมาในช่วงปลายปี 2557 ภายหลังลูกค้าติดตั้งและตรวจสอบชิ้นงานทั้งหมดเสร็จสิ้น พบว่า
ค่าใช้จ่ายการแก้ไขงานที่เกิดขึ้นจริงต่ากว่าประมาณการหนี้สินที่คาดไว้ ส่งผลให้เบสท์เทคต้องกลับรายการค่าใช้จ่ายที่
บันทึกไว้ในปี 2556 และบันทึกการกลับรายการเป็นรายได้อื่นในปี 2557 เท่ากับ 108.72 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประมาณการหนี้สินจากสัญญาว่าจ้างเกิดจากงานรับจ้างผลิตของลูกค้า Samsung
C&T Corporation ในโครงการ Roy Hills เท่ากับ 145.55 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4.25 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด
โดยเบสท์เทคได้ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยหลักฐานที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น ต่อมา ในช่วงปลายปี 2558 เบสท์เทค
ได้ตกลงกับลูกค้า Samsung C&T Corporation ในประเด็นดังกล่าวเสร็จสิ้น และได้ข้อสรุปที่จะชาระค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขชิ้นงานทั้งสิ้นเป็นจานวน 1.10 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งต่ากว่าประมาณการหนี้สินที่คาดไว้ เบสท์เทคจึงได้ทาการกลับ
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รายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ และบันทึกการกลับรายการนั้นเป็นรายได้อื่นในปี 2558 เท่ากับ 119.46 ล้านบาท ส่งผลให้
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาว่าจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 39.88 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับมูลค่า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการแก้ไขชิน้ งานที่จะเกิดขึ้นจริง ในขณะที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีประมาณการหนี้สิน
จากสัญญาว่าจ้างสาหรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขชิ้นงานสาหรับโครงการในประเทศเท่ากับ 1.00 ล้านบาท
6)

หนี้สินจากสัญญาตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินจากสัญญาตราสาร
อนุพันธ์ เท่ากับ 118.09 ล้านบาท 57.40 ล้านบาท 94.29 ล้านบาท และ 78.65 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งเกิดจากการ
บันทึกสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสัญญา ทั้งนี้ เนื่องด้วย
รายรับส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ เบสท์เทคจึงทาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่าง
สม่าเสมอเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
การเพิ่มขึ้นและลดลงของมูลค่าหนี้สินจากสัญญาตราสารอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะทางการเงินขึ้นอยู่กับมูลค่าของ
สัญญาในแต่ละงวด และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่
กาหนดในสัญญาขณะนั้น หากสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าทาสัญญาไว้ ณ วันสิ้นงวด แข็งค่าขึ้นกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่
กาหนดในสัญญา เบสท์เทคจะเกิดผลขาดทุน จากการบันทึกมูลค่า สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ซึ่งจะบันทึกแสดงเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน
7)

เงินปันผลค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมียอดเงินปันผลค้างจ่ายเท่ากับ 217.52 ล้านบาท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 400.00 ล้านบาท ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 734.61 ล้านบาท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 217.52 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลประกาศ
จ่ายสาหรับปี 2557 เท่ากับ 1,352.13 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2557 ได้จ่ายเงินปันผลบางส่วนแก่ผู้ถือหุ้น จานวน
1,134.61 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลค้างจ่ายจานวน 217.52 ล้านบาท แสดงเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ
สิ้นปี 2557 และต่อมากลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินปันผลค้างจ่ายที่เหลือในระหว่างปี 2558
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมียอดเงินปันผลค้างจ่ายเท่ากับ 120.00 ล้านบาท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558 เท่ากับ 320.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่าย
เป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในระหว่างปี 2558 จานวน 200.00 ล้านบาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก 120.00 ล้าน
บาท แสดงเป็นเงินปันผลค้างจ่ายในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิ้นงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 โดยกลุ่มบริษัทได้จ่ายเงิน
ปันผลค้างจ่ายดังกล่าวทั้งจานวนในวันที่ 5 เมษายน 2559
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3.2.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
รายการ
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559

2558

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
กาไรสะสม – จัดสรรแล้ว
กาไรสะสม – ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
ส่วนของผู้ถือหุ้น

5.00
5.00
0.68
5.68
1,265.68

300.00
300.00
146.98
160.22
607.20
-

378.00
300.00
20.00
598.50
160.22
1,078.72
-

378.00
300.00
20.00
497.80
160.22
978.02
-

-

-

2.38

2.51

1,271.36

607.20

1,081.10

980.52

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 1,271.36 ล้าน
บาท 607.20 ล้านบาท 1,081.10 ล้านบาท และ 980.52 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 52.24
เพิ่มขึ้น 78.05 และลดลงร้อยละ 9.30 ตามลาดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 อยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของส่วนของผู้ถือหุ้นของเบสท์เทคซึ่งเกิดจากกาไรสะสมที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ โดยในปี 2556 เบสท์เทคมีกาไรสุทธิ
สูงถึง 1,184.77 ล้านบาท ในขณะที่เงินปันผลประกาศจ่ายมีมูลค่าเพียง 367.22 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจากปี 2556 แม้ว่าในปี 2557 บริษัทจะมีการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 295.00 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 เบสท์เทคมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 1,352.13 ล้านบาท ในขณะที่
กาไรสุทธิของเบสท์เทคสาหรับปี 2557 เท่ากับ 474.21 ล้านบาท กาไรสะสมของเบสท์เทคจึงลดลง และส่งผลให้ส่วนของผู้
ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากใน
ระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีกาไรสะสมที่เพิ่มขึ้น จากกาไรสุทธิเท่ากับ 674.80 ล้านบาท โดยที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างงวดเพียง 200.00 ล้านบาท ต่อมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก ณ สิ้นปี
2558 เนื่องจากในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีกาไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากกาไรสุทธิเท่ากับ 19.43 ล้านบาท แต่มีการประกาศ
จ่ายเงินปันผลระหว่างงวดเท่ากับ 120.00 ล้านบาท
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3.3 สภาพคล่องและอัตราส่วนสาคัญ
3.3.1 กระแสเงินสด
รายการ
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด
กิจกรรมดาเนินงาน
- กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
- การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สนิ
ดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด –ปลายงวด

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม

2556
385.52

2557
124.62

2558
622.02

2558
622.02

2559
206.34

1,543.88

508.00

669.59

422.94

25.99

(1,475.58)

240.82

(497.05)

(128.74)

(42.36)

68.30
(25.95)
(303.25)
124.62

748.82
303.37
(554.79)
622.02

172.54
273.20
(861.41)
206.34

294.20
(63.49)
(401.64)
451.10

(16.37)
(104.04)
49.07
135.00

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน สาหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 1,543.88 ล้านบาท 508.00 ล้านบาท และ 669.59 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับงวด 3
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 422.94 ล้านบาท และ 25.99 ล้านบาท ตามลาดับ ในขณะที่เงินสด
สุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน สาหรับปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 68.30 ล้านบาท 748.82 ล้านบาท และ 172.54
ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมดาเนินงาน เท่ากับ 294.20 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 16.37 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละงวดเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงานที่
ประกอบด้วยรายการหลัก คือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า และ
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาว่าจ้าง
ในปี 2556 ถึงแม้กลุ่มบริษัทจะมีกาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
1,543.88 ล้านบาท แต่เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานมีมูลค่าเพียง 68.30 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 กลุ่มบริษัท
ได้เงินรับจากรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า โครงการ Solomon Iron Ores เป็นมูลค่าสูงจานวน 2,455.16 ล้านบาท และ
บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินจากการดาเนินงาน ณ สิ้นปี 2555 ต่อมาในปี 2556 เมื่อโครงการ Solomon Iron Ores
ดาเนินการเสร็จสิ้น จึงรับรู้รายได้รับล่วงหน้าดังกล่าวเป็นรายได้จากการรับจ้างผลิต ส่งผลให้กาไรจากการดาเนินงานใน
ระหว่างปี 2556 มีมูลค่าสูง ในขณะที่เงินสดรับจากการรับจ้างผลิตโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่รับเข้ามาในรูปของรายได้รับ
ล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2555 ส่งผลให้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานสาหรับปี 2556 มีมูลค่าต่าเมื่อเทียบกับกาไรจากการ
ดาเนินงาน
ในปี 2557 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าก่อสร้างรับ
ล่วงหน้าจากโครงการ Roy Hills เข้ามาในระหว่างปี คิดเป็นการเพิ่มขึ้นเท่ากับ 240.94 ล้านบาท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมี
ยอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นจานวน 215.57 ล้านบาท ดังนั้นแม้ว่ากาไรจากการดาเนินงานจะลดลง อีกทั้งยัง
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มีรายจ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไขชิ้นงานระหว่างขั้นตอนการติดตั้งชิ้นงานเป็นจานวน 125.96 ล้านบาท ในระหว่างปี กลุ่ม
บริษัทยังคงมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึ้นในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556
สาหรับปี 2558 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2557 แม้ว่าจะมีกาไร
จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2557 กลุ่มบริษัท
มีรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าในโครงการ Roy Hills เข้ามาในระหว่างงวด ในขณะที่ปี 2558 กาไรจากการดาเนินงานของ
กลุ่มบริษัททีเ่ พิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นการรับรู้รายได้คา่ ก่อสร้างรับล่วงหน้าเป็นรายได้จากการรับจ้างผลิต ประกอบกับยอด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของกลุ่มบริษัทลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ส่งผลให้เงินสดรับสุทธิจากการดาเนินงานสาหรับปี
2558 ลดลงจากปี 2557
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 16.37
ล้านบาท ในขณะที่ ในงวดเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 294.20 ล้านบาท
เนื่องจากการที่กลุ่มบริษัทมีกาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน
อย่างมีนัยสาคัญ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีเงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขชิ้นงานสาหรับโครงการ Roy Hills ใน
ระหว่างงวดเท่ากับ 39.84 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวกลุ่มบริษัทได้บันทึกเป็นต้นทุนการผลิต และประมาณการหนี้สิน
จากสัญญาว่าจ้างไว้ตั้งแต่ปลายปี 2557
ในปี 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 25.96 ล้านบาท เงินสดรับสุทธิจาก
กิจกรรมลงทุน 303.37 ล้านบาท และ 273.20 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
และ 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 63.49 ล้านบาท และ 104.04 ล้านบาท ตามลาดับ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายจ่ายลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องจักรของกลุ่มบริษัทมูลค่าเท่ากับ 59.12 ล้านบาท ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนของกลุ่มบริษัทในแต่ละงวดนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนชั่วคราว ซึ่งเป็นการบริหารจัดการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท และรายจ่ายลงทุน ในอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่ม
บริษัทเป็นหลัก
สาหรับกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 367.22 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี 2556 เท่ากับ 303.24 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 กลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 1,134.61
ล้านบาท แต่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเท่ากับ 440.00 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 554.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 สาหรับในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 861.41 ล้านบาท ซึ่ง เป็นผลมาจากเงินปันผลจ่ายจานวน 419.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
จ่ายเงินปันผลค้างจ่าย 217.52 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลที่ประกาศเพิ่มในระหว่างงวด 200.00 ล้านบาท และการ
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 440.00 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี
2558 สูงกว่าเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2557
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 401.64
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลค้างจ่าย 161.39 ล้านบาท และการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 240.00 ล้านบาท ในขณะที่ สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 49.07 ล้านบาท เนื่องจากรายการเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น 50.00 ล้านบาทในระหว่างงวด
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ทั้งนี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเงินสดสุทธิจากการกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 124.62 ล้านบาท 622.02 ล้านบาท และ
206.34 ล้านบาท ตามลาดับ และ ณ สิ้นงวดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559 เท่ากับ 451.10 ล้านบาท และ135.00 ล้าน
บาท ตามลาดับ
3.3.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 2.74 เท่า 1.17 เท่า 2.65 เท่า และ 1.76 เท่า
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอยูใ่ นระดับที่สูงกว่าระดับหนี้สินหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ย ระยะเวลาผลิตสินค้าเฉลี่ย และระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ย ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการคานวณวงจรเงินสด (Cash
Cycle) ของกลุม่ บริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2559 สามารถแสดงได้ดงั นี้
รายการ

25.21
100.93
29.58
96.56
129.10

9.83
44.74
31.65
22.92
17.61

19.52
94.82
72.56
41.78
26.62

สาหรับงวด 3
เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2559
51.15
167.49
72.46
146.18
14.90

(32.54)

5.30

15.17

131.28

สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย1 (วัน)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
ระยะเวลารับเงินรับล่วงหน้าเฉลี่ย2 (วัน)
วงจรเงินสดปรับเปลี่ยนใหม่ (Modified Cash
Cycle)3 (วัน)
หมายเหตุ:

1
2
3

2557

2558

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย คานวณมาจาก จานวนวันในงวด x (วัตถุดิบเฉลี่ย + งานระหว่างก่อสร้างเฉลี่ย) / ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต
ระยะเวลารับเงินล่วงหน้าเฉลี่ย คานวณมาจาก จานวนวันในงวด x รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าเฉลี่ย / รายได้จากการรับจ้างผลิต
วงจรเงินสดปรับเปลี่ยนใหม่ (Modified Cash Cycle) คานวณมาจาก ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย –
ระยะเวลารับเงินล่วงหน้าเฉลี่ย

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของกลุ่มบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และสาหรับงวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 25.21 วัน 9.83 วัน 19.52 วัน และ 51.15 วัน ตามลาดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ในปี 2556 2557 และ 2558 สั้นกว่าระยะเวลาชาระหนี้ (Credit Term) ที่กลุ่มบริษัทกาหนดให้ลูกค้าที่ประมาณ 30 – 45
วัน อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องมาจากในช่วงเวลาดังกล่าวกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินงานในโครงการ Solomon Iron
Ores และโครงการ Roy Hills ซึ่งเป็นงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ที่มีการกาหนดให้
ลูกค้าต้องชาระรายได้รับล่วงหน้าให้กับกลุ่มบริษัทเป็นมูลค่าสูง ส่งผลให้มูลค่าของลูกหนี้การค้าเฉลี่ยของงานแปรรูปและ
ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) อยู่ในระดับต่า ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทจะบันทึกรายได้จากการ
รับจ้างผลิตสาหรับโครงการที่ยังมียอดรายได้รับล่วงหน้าคงค้างอยู่ โดยการบันทึกหักจากยอดรายได้รับล่วงหน้า แทนที่ จะ
บันทึกเป็นลูกหนี้การค้า ด้วยเหตุนี้ ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยในช่วงปี 2556 2557 และ 2558 ซึ่งเป็นช่วงการผลิตงานแปรรูป
และประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) จึงมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ค่อนข้างสั้น ในขณะที่ สาหรับงวด 3
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยที่นานขึ้น เนื่องจากประเภทงานที่เปลี่ยนไปเป็น
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งานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ซึ่งมียอดรายได้รับล่วงหน้าต่ากว่างานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาด
ใหญ่ (Modularization) อย่างมีนัยสาคัญ ส่งผลให้สัดส่วนของลูกหนีก้ ารค้าเมื่อเทียบกับรายได้จากการรับจ้างผลิตสูงกว่า
และทาให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยยาวนานขึ้นไปด้วย อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทให้ความสาคัญกับการติดตามทวงถามหนี้
อย่างเคร่งครัด จึงสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และที่ผ่านมามีส่วนที่ค้างชาระเกินระยะเวลาชาระหนี้
(Credit Term) เป็นส่วนน้อยเท่านั้น
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และสาหรับงวด 3
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 100.93 วัน 44.74 วัน 94.82 วัน และ 167.49 วัน ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทดาเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างผลิต สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้อยู่ในรูปของสินค้าสาเร็จรูป โดยมีเพียง
วัตถุดิบและงานระหว่างก่อสร้างเป็นรายการหลัก ดังนั้นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทจึงคานวณมาจากมู ลค่า
เฉลี่ยของวัตถุดิบและงานระหว่างก่อสร้า ง เทียบกับต้นทุนจากการรับจ้างผลิต ในงวดนั้นๆ โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
สาหรับปี 2556 มีระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2555 กลุ่มบริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยเฉพาะงาน
ระหว่างก่อสร้าง เป็นมูลค่าสูงจากงานในโครงการ Solomon Iron Ores ที่กาลังดาเนินงานคงค้างอยู่ ส่งผลให้ระยะเวลา
ขายสินค้าเฉลี่ยสาหรับปี 2556 ซึ่งคานวณมาจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 มีระยะเวลายาวนานขึ้นไปด้วย
ต่อมาในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยสั้นลง เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2556 กลุ่มบริษัทไม่มีโครงการขนาด
ใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ส่งผลให้มูลค่าสินค้าคงเหลือ ต้นงวด 2557 ลดลง ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะอยู่ระหว่างดาเนินการผลิตโครงการ Roy Hills แต่กลับมีมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ไม่สูงนัก เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบในโครงการ Roy Hills จากเดิมทีจ่ ะสั่งซื้อและให้จัดส่งวัตถุดิบเป็น
จานวนมากในแต่ละคราว เป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบในจานวนสูงทั้งจานวน แต่จะทยอยให้จัดส่งวัตถุดิบเป็นหลายๆ คราวใน
ปริมาณที่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต ส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงเหลือเฉลี่ยสาหรับโครงการ Roy Hills ต่ากว่าโครงการ
Solomon Iron Ores และทาให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลง
จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยสาหรับ ปี 2558 และสาหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เพิ่มขึ้นอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากประเภทงานที่เปลี่ยนไป จากเดิมในปีก่อนหน้าที่เป็นการผลิตโครงการขนาดใหญ่เพียงไม่กี่
โครงการ เป็นการผลิตงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) จานวนหลายโครงการ ซึ่งหากโครงการจานวนหลาย
โครงการเหล่านั้นอยู่ในระยะเริ่มแรกที่มีการซือ้ วัตถุดิบเข้ามาแล้วพร้อมๆ กัน แต่ยังไม่ได้มีการรับรู้รายได้และต้นทุนมากนัก
เนื่องจากความคืบหน้าของการผลิตทีย่ ังไม่สูง ก็จะส่งผลให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในการผลิตงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก
(Parts Fabrication) นั้นนานกว่างานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ได้ ดังจะเห็นได้จาก
งวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ซึ่งมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก
(Parts Fabrication) จานวนหลายโครงการยังอยู่ในระยะแรกทีไ่ ด้มีการซื้อวัตถุดิบแล้ว แต่มีความคืบหน้าในการผลิตไม่สูง
มากนัก จึงทาให้มีมูลค่าวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ผลิตสูง ส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เมื่อ
เทียบกับต้นทุนการรับจ้างผลิตที่รับรู้ในงวดจึงเพิ่มขึ้น และมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยนานขึ้น
สาหรับระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2559 คิดเป็น 29.58 วัน 31.65 วัน 72.56 วัน และ 72.46 วัน โดยในปี 2556 และ 2557 ระยะเวลาชาระ
หนี้เฉลี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ 30 วัน ในขณะที่ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยสาหรับ ปี 2558 และสาหรับงวด 3
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากประเภทและสัดส่วนของเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 แตกต่างไปจากเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 โดย
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เจ้าหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2556 และ 2557 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าวัตถุดิบเหล็กที่มีระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยที่ค่อนข้างสั้น
ในขณะที่ เจ้าหนี้การค้าในช่วงปลายปี 2558 และในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 นั้นจะมีลักษณะของประเภทสินค้าและ
บริการที่ซื้อหลากหลายกว่า เนื่องจากประเภทของโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการนั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งเจ้าหนี้
การค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ (Credit Term) เฉลี่ยยาวนานกว่า ส่งผลให้ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย
ของกลุ่มบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพิ่มสูงขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ จากปี 2556 และ 2557
จากการวิเคราะห์ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาใช้วัตถุดิบเฉลี่ย และระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย สามารถคานวณ
วงจรเงินสด (Cash Cycle) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2559 ได้เท่ากับ 95.56 วัน 22.92 วัน 41.78 วัน และ 146.18 วัน โดยในปี 2556 วงจรเงินสด (Cash Cycle) มี
ระยะเวลาค่อนข้างยาวเนื่องจากมีการซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบและงานระหว่างก่อสร้างเป็นปริมาณสูงเพื่อดาเนินการผลิต
โครงการ Solomon Iron Ores ในขณะที่วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุ่มบริษัทสาหรับปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ตาม
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท และต่อมาในปี 2558
วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุ่มบริษัทมีช่วงเวลายาวนานขึ้นกว่าปี 2557 เนื่องจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่กลับ
ตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุ่มบริษัทสาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 นั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่ง
มีสาเหตุหลักมาจากประเภทของงานที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เป็นการผลิตงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาด
ใหญ่ (Modularization) ในปี 2556 2557 และ 2558 เป็นการผลิตงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยยาวนานขึ้นกว่าเดิม อย่างมีนัยสาคัญ
อย่างไรก็ตาม วงจรเงินสด (Cash Cycle) ที่คานวณจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาใช้วัตถุดิบเฉลี่ย และระยะเวลา
ชาระหนี้เฉลี่ยดังกล่าว อาจไม่สามารถสะท้อนระยะเวลารับและจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริงในการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทได้
ทั้งหมด เนื่องจากลักษณะงานให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ของกลุ่มบริษัท
นั้น ส่วนใหญ่จะกาหนดให้ลูกค้าต้องชาระเงินล่วงหน้าบางส่วนเป็นงวดๆ ตั้ งแต่วันเข้าทาสัญญา และตามความคืบหน้า
ของงานที่ระบุไว้ในสัญญา กลุ่มบริษัทจึงมีเงินรับจากรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง ซึ่งจะส่งผลให้
วงจรเงินสด (Cash Cycle) ที่เกิดขึ้นจริงของกลุ่มบริษัทสั้นลงได้ ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถสะท้อนระยะเวลารับและจ่ายเงินที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมดในการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท วงจรเงินสดปรับเปลี่ยนใหม่ (Modified Cash Cycle) ซึ่งนาระยะเวลา
รับเงินล่วงหน้าเฉลี่ยมารวมพิจารณาด้วย จึงอาจมีความเหมาะสมที่จะถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์วงจรเงินสดของกลุ่ม
บริษัท
ระยะเวลาเงินรับล่วงหน้าเฉลี่ยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2559 คิดเป็น 129.10 วัน 17.61 วัน 26.62 วัน และ 14.90 วัน โดยการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาเงินรับ
ล่วงหน้าเฉลี่ยนั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงื่อนไขเรื่องเงินรับล่วงหน้าในสัญญาจ้างผลิตของแต่ละโครงการ โดยสาหรับปี
2556 ซึ่งกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างดาเนินการผลิตโครงการ Solomon Iron Ores นั้น กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าก่อสร้างรับ
ล่วงหน้ามูลค่าค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่องตลอดการดาเนินโครงการ เนื่องจากเงื่อนไขในสั ญญาจ้างผลิตระบุให้เบสท์เท
คได้รับเงินรับล่วงหน้า สูง อีกทั้งยังได้รับเงินรับล่วงหน้า เท่ากับยอดค่าซื้อวัตถุดิบเมื่อกระบวนการสั่งซื้อวัตถุดิบเสร็จสิ้น
ในขณะที่สาหรับปี 2557 ซึ่งกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินงานในโครงการ Roy Hills นั้น มีเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
จ้างผลิตเป็นมูลค่าที่ต่ากว่าโครงการ Solomon Iron Ores อย่างมีนัยสาคัญ ส่งผลให้ระยะเวลาเงินรับล่วงหน้าเฉลี่ยในปี
2557 มีระยะเวลาที่สั้นลง สาหรับระยะเวลาเงินรับล่วงหน้าเฉลี่ยสาหรับปี 2558 และงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เนื่องจาก
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กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินการผลิตงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) จานวนหลายโครงการ ซึ่งแต่ละ
โครงการจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้ระยะเวลาเงินรับล่วงหน้าเฉลี่ยในแต่ละช่วงนั้นจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ
สัญญาสาหรับโครงการ และความคืบหน้าของงานผลิตในแต่ละช่วง
วงจรเงินสดปรับเปลี่ยนใหม่ (Modified Cash Cycle) ที่ได้รวมระยะเวลาเงินรับล่วงหน้าเฉลี่ยเข้าพิจารณาด้วย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ (32.54)
วัน 5.30 วัน 15.17 วัน และ 131.28 วัน ตามลาดับ โดยในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาวงจรเงินสดติดลบ เนื่องจากเงิน
รับล่วงหน้ามูลค่าสูงจากการดาเนินโครงการ Solomon Iron Ores ในระหว่างปี 2556 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่อง
ส่วนเกินและมีวงจรเงินสดติดลบ และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาวงจรเงินสด
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย และระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นจากงวดก่อนๆ
4.3.3

อัตราส่วนสาคัญอืน่ ๆ
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ
2556
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
หมายเหตุ:

1)

1

สาหรับงวด 3
เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2559

2557
(ปรับปรุงใหม่)1

2558

137.45

50.54

80.05

7.56

69.02
680.77

35.88
274.19

60.35
316.74

7.94
40.19

0.43
0.15
30.98

2.38
0.58
239.02

0.29
0.15
61.84

0.48
(0.19)
-

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน มาถือปฏิบัติ ซึ่งมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กาหนดให้
กิจการต้องรับรู้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องปรับปรุง
ย้อนหลังในงบการเงินปี 2557 ที่นามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เสมือนว่ากลุ่มบริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าวส่งผลกระทบให้ ในปี 2557 กาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.16 ล้านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.73 ล้านบาท และเกิดเป็น
ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปี 2557 เท่ากับ 1.73 ล้านบาท

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 137.45 ร้อยละ
50.54 และร้อยละ 80.05 สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิ เป็นหลัก แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมี
การประกาศจ่ายเงินปันผลสม่าเสมอ ส่วนของผู้ถือหุ้นจึงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากเท่ากับกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2556
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับสูง เนื่องจากกาไรสุทธิที่สูงถึง 1,185.27 ล้านบาท ในปี 2556 สาหรับปี 2557
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อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2556 ตามกาไรสุทธิที่ลดลงเหลือ 474.69 ล้านบาท เช่นเดียวกับอัตรา
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสาหรับปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัทสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยคิดเป็นร้อยละ 7.56 เนื่องจาก
กาไรสุทธิที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
2)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท คิดเป็นร้อยละ 69.02 ร้อยละ 35.88 และร้อยละ 60.35
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2556 อยู่ใน
ระดับที่สูง เนื่องจากโครงการ Solomon Iron Ores ได้ดาเนินการเสร็จสิ้น ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อการดาเนินงาน
และสินทรัพย์เฉลี่ยรวมต่ากว่างวดอื่นๆ ในขณะที่กาไรสุทธิในปี 2556 อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์สูง สาหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์สาหรับปี 2557 ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการ
ลดลงของกาไรสุทธิ สวนทางกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เพื่อการดาเนินงาน ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการ Roy Hills ที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการผลิต และสาหรับ ปี 2558 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจากกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น และ
สินทรัพย์เพื่อการดาเนินงานที่มีมูลค่าลดลง เนื่องจากโครงการ Roy Hills ที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2558
สาหรับอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.94 ลดลงเมื่อเทียบกับงวด
ก่อนๆ เนื่องจากกาไรสุทธิของกลุ่มบริษัทที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ มูลค่าสินทรัพย์รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากมูลค่าสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้น
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 680.77
ร้อยละ 274.19 และร้อยละ 316.74 สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ ทั้งนี้ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2556 อยู่ในระดับที่สูง ตามการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิในปี 2556 ในขณะที่รายจ่าย
ลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรนั้นเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากกาลังผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ยังคงเพี ยงพอที่จะ
รองรับปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริษัทในปี 2556 อยู่ในระดับที่สูง ต่อมา
ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่มีรายจ่ายลงทุนเพื่อซื้อเครื่องจักร
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรลดลงอย่างมีนัยสาคัญจากปี 2556 และสาหรับปี 2558
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรลดลงเล็กน้อยจากปี 2557 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญ จากรายจ่ายลงทุนเพื่อซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์มูลค่าสูง และมีการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มเติมที่โรงงานสัตหีบ
เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในอนาคต ในขณะที่กาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมีสัดส่วนที่น้อยกว่า
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรสาหรับปี 2558 จึงลดลงจากปีก่อนหน้า สาหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 นั้น คิดเป็นร้อยละ 40.19 ลดลงจากเดิมในงวดก่อนๆ เนื่องจากกาไรสุทธิที่ปรับตัวลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ ในขณะที่ มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้นจากการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มเติมที่โรงงานสัตหีบ
เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในอนาคต
3)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท คิดเป็น 0.43 เท่า 2.38 เท่า 0.29 เท่า และ 0.48 เท่า
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2556 2557 2558 และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามลาดับ โดย
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในปี 2557 อัตราส่วนนี้เพิ่ม
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สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการดาเนินงานในโครงการ Roy Hills และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน
ในขณะที่ ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทลดลงจากการจ่ายเงินปันผล ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี 2557 จึงเพิ่มสูงเมื่อเทียบกับงวดอื่นๆ
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันสาหรับปี 2556 2557 2558 และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2559 คิดเป็น 0.15 เท่า 0.58 เท่า 0.15 เท่า และ (0.19) เท่า ตามลาดับ ซึ่งคานวณโดยนากระแสเงินสดจาก
การดาเนินงาน เทียบกับรายจ่ายภาระผูกพันต่างๆ เช่น การจ่ายคืนหนี้สิน รายจ่ายลงทุนซื้อสินทรัพย์ต่างๆ และการ
จ่ายเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดรับจากการดาเนินงานส่วนใหญ่โดย
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมลงทุน ส่งผลให้ อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันของกลุ่ม
บริษัทที่คานวณจากกระแสเงินสดรับจากการดาเนินงานจึงอยู่ในระดับต่ากว่าความเป็นจริง เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดรับ
จริงทั้งหมดของกลุ่มบริษัท สาหรับปี 2556 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับรายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาจ้างผลิตโครงการ
Solomon Iron Ores ตั้งแต่ในปี 2555 กระแสเงินสดจากการดาเนินงานรับมาในปี 2556 จึงเหลือมูลค่าที่ไม่มากนัก ส่งผล
ให้ อั ต ราส่ ว นความสามารถในการช าระภาระผู ก พัน สาหรับ ปี 2556 ลดลงต่ าไปด้ วย ต่ อ มาในปี 2557 อั ตราส่ ว น
ความสามารถในการชาระภาระผูกพันปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากเงินรับ
จากรายได้รับล่วงหน้าในโครงการ Roy Hills ในขณะที่การชาระภาระผูกพันเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ากว่า อย่างไรก็ดี สาหรับปี
2558 และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันปรับตัว ลดลง
ตามกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่ลดลง
สาหรับอัตราการจ่ายเงินปันผล กลุ่มบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลอย่างสม่าเสมอตามผลประกอบการ โดยอัตรา
การจ่ายเงินปันผลสาหรับปี 2557 อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 239.02 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็น
มูลค่าสูงในระหว่างปีเท่ากับ 1,134.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประกาศจ่ายจากผลประกอบการและกาไรสะสมของกลุ่ม
บริษัท ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.00 ของกาไรสุทธิในปีนั้นๆ

4.

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
กลุ่มบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

รอบบัญชี
2556
2557
2558
งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2559

สานักงานสอบบัญชี
บริษัท สานักงาน เอ็น แอนด์ เค ออดิด เฮ้าส์ จากัด
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
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ค่าสอบบัญชี
243,000
1,800,000
2,450,000

ค่าบริการอื่น
13,000
140,000
1,140,000

(หน่วย: บาท)
รวม
256,000
1,940,000
3,590,000

390,000

-

390,000

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

5.

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต

การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
ภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครั้งนี้ จานวนหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอีก 156.00 ล้านหุ้น จากเดิม
600.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 756.00 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.63 ของทุน
ชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งจะมีผลทาให้อัตราส่วนต่างๆ ที่เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือจานวน
หุ้นของบริษัทลดลงในอนาคต เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นและจานวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในการคานวณเพิ่มขึ้น (Dilution
Effect) เช่น กาไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เป็นต้น ซึ่ง
ผลกระทบดังกล่าวหากพิจารณาจากข้อมูลอดีตในปี 2558 ซึ่งบริษัทมีกาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 671.52 ล้าน
บาท และกาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.12 บาทต่อหุ้น (คานวณกาไรต่อหุ้นด้วยจานวนหุ้นเท่ากับ 600.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท) แต่หากจานวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 756.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยกาไร
สุทธิจานวนเดียวกัน กาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทจะลดลงเหลือ 0.89 บาทต่อหุ้น และหากพิจารณาจากข้อมูลอดีตสาหรับ
งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทมีกาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 19.30 ล้านบาท และกาไร
สุทธิสาหรับงวด 3 เดือนต่อหุ้นเท่ากับ 0.0322 บาทต่อหุ้น (คานวณกาไรต่อหุ้นด้วยจานวนหุ้นเท่ากับ 600.00 ล้านหุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) แต่หากจานวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 756.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ด้วยกาไรสุทธิจานวนเดียวกัน กาไรสุทธิสาหรับงวด 3 เดือนต่อหุน้ ของบริษัทจะลดลงเหลือ 0.0255 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าในระยะยาวบริษัทจะได้รับผลดีจากการเสนอขายหุ้นและการนาหุ้นเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายขายหุ้นจะนาไปลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพและกาลังการ
ผลิต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งบริษัทจะได้รับผลประโยชน์อื่นๆ จากการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อาทิ ความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุน และภาพพจน์ที่ดีในการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนที่สนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคตบริษัทจะมีรายได้และกาไร
สุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น ชดเชยกับผลกระทบจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้

ส่วนที่ 2.4 – 16 หน้า 40

