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ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

การประกอบธุรกิจของบริษัทเก่ียวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทางดา้นวิศวกรรมโดยมุ่งเน้นในส่วน
ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Fabrication) งานแปรรูปและประกอบโครงสร้างกลุ่มชิ้นงาน
ขนาดใหญ่ (Modularization) งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) และงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต
ส�าเรจ็รปู (Precast Concrete) โดยบรษัิทรบังานเป็นโครงการและมีการผลติตามสญัญาจ้างผลติ (Contract) 
หรือใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งงานตามสัญญานั้นจะมีทั้งลักษณะที่เป็นงานที่รับ
จากผู้รับเหมาโครงการหลัก (EPC) และงานที่รับจากเจ้าของโครงการโดยตรง (Direct Customer) โดย
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทสามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน โรงกลั่นน�้ามัน โรงไฟฟ้า ก๊าซ ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและเหมืองแร่ 
ปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ น�้ามันและก๊าซในทวีปออสเตรเลียและอเมริกาใต้ 
ทั้งนี้ บริษัทได้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ทั่วทั้ง 6 ทวีป นับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้น
มา บริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของก�าลังการผลิตและขีดความสามารถต่างๆ รวมไปถึงการ
ขยายฐานลูกค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ และผลตอบแทนด้านการเงิน

จากการรายงานงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้น บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเรื่องภาษีเงินได้ โดยน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ และปรับปรุง
ย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อน ส่งผลให้รายการในงบการเงินปี 2555 และปี 2556 มีผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว คือ 1) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ 2) ก�าไรสะสม-ยัง
ไม่ได้จัดสรร 3) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และ 4) ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับงวด 

รายได้

รายได้ตามสัญญา
บริษัทมีรายได้ตามสัญญาในปี 2557 เท่ากับ 4,521.58 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.65 จาก
รายได้ตามสัญญา 3,909.61 ล้านบาท ในปี 2556 โดยการเติบโตของรายได้เป็นผลของการรับรู้รายได้
อย่างต่อเน่ืองจากโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการหลกั ได้แก่ 1) โครงการ Wellhead Separator Project 
ได้รับสัญญาจาก Australia Pacific LNG Pty Limited (“APLNG”) 2) โครงการในอุตสาหกรรมเหมือง
แร่จากผู้รับเหมาโครงการหลัก Laing O’Rourke Australia Construction Pty Limited (“LOR”) และ 
3) โครงการ FPSO (Floating Production Storage & Offloading) modules ได้รับสัญญาจากผู้รับ
เหมาโครงการหลักชื่อ QGI Oil and Gas Inc. (“QGI”) ซึ่งเป็นโครงการของ Petrobras จากประเทศ
บราซิล

โครงการ APLNG เป็นโครงการส�ารวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในประเทศออสเตรเลีย บริษัทได้ท�า
สัญญาและเริ่มงานในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2554 มีมูลค่าสัญญาเริ่มแรกเท่ากับ 5,391.02 ล้านบาท 
ทั้งนี้จากการที่บริษัทเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพและการส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา ส่งผลให้บริษัทได้รับ
ความพึงพอใจจากลูกค้า และได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตงานส่วนเพิ่มเติม (Addition Work) รวมถึง
งานใหม่ในส่วนอื่นๆ ของโครงการ APLNG ซึ่งท�าให้ปัจจุบันโครงการ APLNG มีมูลค่าสัญญารวมเพิ่มขึ้น
เป็น 7,424.81 ล้านบาท ส่งผลให้การรับรู้รายได้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญในช่วงปลายปี 2554 
ต่อเนื่องมายังปัจจุบัน ทั้งนี้ โครงการ APLNG Wellhead Separator ระยะที่ 2 คาดว่าจะสิ้นสุดโครงการ
ในไตรมาส 1 ปี 2558 

บริษัทได้รับงานจาก Laing O’Rourke Australia Construction Pty Limited (“LOR”) จ�านวนหลาย
โครงการ โดยได้รับงานโครงการแรกในปี 2554 จนถึงปัจจุบันโครงการที่ด�าเนินการในปี 2557 ได้แก่ 
Cape Lambert Phase B and Phase C ซึ่งจบโครงการในใตรมาส 2 เนื่องด้วยผลงานที่เป็นที่ยอมรับ
ในคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบงานท่ีตรงเวลาท�าให้บริษัทได้รับสัญญาให้ท�างานต่อเน่ืองในโครงการ 
Roy Hill mining project โดยมีมูลค่าสัญญารวม 597.52 ล้านบาท
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ในส่วนของโครงการ Petrobras บริษัทรับงานจากผู้รับเหมาโครงการหลักคือ QGI Oil and Gas Inc. 
(“QGI”) โดยได้เริ่มติดต่อและท�าสัญญาในช่วงต้นปี 2557 งานโครงการนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ 
1) งานโครงสร้างเหล็กและงานประกอบและเชื่อมท่อส�าหรับ 9 กลุ่มชิ้นงาน 
2) งานแปรรปูและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่บน FPSO 

ซึง่งานในส่วนของการแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็นั้น ได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2557 ส�าหรับงาน
แปรรปูและงานประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่มีบางส่วนท่ีเริม่ด�าเนินการในไตรมาส 4 ปี 2557 ในขณะท่ีงาน
ส่วนที่เหลือจะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี 2558

นอกจากการได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวที่ส่งผลต่อการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยส�าคัญ บริษัท
ยังมีโครงการอื่นที่ด�าเนินการในช่วงปี 2557 จ�านวน 4 โครงการ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้รายได้ของ
บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเติบโตจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

บรษัิทมีรายได้ตามสญัญาเป็นรายได้หลกัของบริษัท โดยในปี 2556-2557 คิดเป็นร้อยละ 99.51 และร้อยละ 
98.70 ของรายได้รวมของบรษัิท ตามล�าดับ ท้ังน้ีโครงสร้างรายได้ของบริษัทจะมีสดัส่วนแตกต่างกันไปใน
แต่ละปี ขึน้อยู่กับลกัษณะโครงการในแต่ละประเภทอตุสาหกรรม (เหมืองแร่ น�า้มันและก๊าซ และอืน่ๆ) การชนะ
การประมูลโครงการจากผู้รบัเหมาโครงการหลกัหรือเจ้าของโครงการโดยตรง และลกัษณะผลติภณัฑ์และ
บรกิาร (การแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ งานประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ และอืน่ๆ) โดยงานท้ังหมดบริษัทจะ
ด�าเนินการในพ้ืนท่ีของบริษัทและส่งมอบชิ้นงานท่ีส�าเร็จให้กับลูกค้าท่ีบริเวณท่าเรือตามท่ีได้ตกลงกับลูกค้า 
ซึง่ในช่วงปี 2556-2557 ท่ีผ่านมาบรษัิทไม่มีการให้บริการงานติดต้ังนอกสถานท่ี และงานหล่อชิน้ส่วน
คอนกรตีส�าเรจ็รูป โดยบริษัทมุ่งเน้นไปท่ีงานแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ และงานแปรรูปและประกอบโครงสร้าง
กลุม่ชิน้งานขนาดใหญ่ ดงัน้ันโครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทจงึมาจากกลุ่มงาน 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ 1) งาน
แปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ 2) งานแปรรปูและประกอบโครงสร้างกลุม่ชิน้งานขนาดใหญ่ รายละเอยีดดังน้ี

โครงสร้างรายได้
ปี 2556 ปี 2557

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

1.งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก 
  (Fabrication)

591.11 15.05 1,541.81 33.66

     - งานโครงสร้างเหลก็ 
        (Steel Structure)

590.81 15.04 966.25 21.09

     - งานประกอบและเชื่อมท่อ 
        (Piping Fabrication)

- - 207.83 4.54

     - งานโครงสร้างภาชนะบรรจุ 
        (Storage Tank)

0.30 0.01 367.73 8.03

2.งานแปรรูปและประกอบโครงสร้างกลุ่ม
   ชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization)

3,318.50 84.46 2,979.77 65.04

รายได้ตามสัญญา 3,909.61 99.51 4,521.58 98.70

รายได้อื่น /1 19.28 0.49 59.75 1.30

รวมรายได้ 3,928.89 100.00 4,581.33 100.00

หมายเหตุ : /1รายได้อื่นของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการขายทรัพย์สิน รายได้จากการขายเศษเหล็ก และ 
รายได้บริการอื่น เช่น รายได้จากงานชุบสังกะสีและผลิตเหล็กตะแกรง เป็นต้น (พิจารณาค�าอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ รายได้อื่น)

จากตารางข้างต้น หากพิจารณาสดัส่วนรายได้ของแต่ละผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทในปี 2557 บริษัทมี
รายได้จากงานแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ (Steel Fabrication) ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับ 1,541.81 ล้านบาท โดยมี
สดัส่วนร้อยละ 33.66 ของรายได้รวม โดยรายได้จากงานโครงสร้างเหลก็ (Steel Structure) เพ่ิมข้ึนจาก 
591.11 ล้านบาทในปี 2556 เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของงานในโครงการ Petrobras  ซ่ึงโครงการได้
ด�าเนินการตัง้แต่ช่วงครึง่หลงัของปี 2557
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ในขณะท่ีรายได้จากงานแปรรปูและประกอบโครงสร้างกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ (Modularization) ในปี 
2557 มีมูลค่าเท่ากับ 2,979.77 ล้านบาท ลดลงจาก 3,318.50 ล้านบาท ในปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 
10.21 เป็นผลจากการรับรู้รายได้ท่ีลดลงจากโครงการของ APLNG ขณะท่ีงานแปรรูปและประกอบโครงสร้าง
กลุม่ชิน้งานขนาดใหญ่ (Modularization) ของ Petrobras จะเสร็จสิน้ในปี 2558 ดังน้ันในปี 2558 บริษัท
คาดว่ารายได้จากงานแปรรปูและประกอบโครงสร้างกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่จะเพ่ิมข้ึน

ในส่วนของการรบัรู้รายได้จากสญัญา บรษัิทมีนโยบายทางบัญชใีนการรับรู้รายได้จากสญัญาตามอตัราส่วนของ
งานท่ีท�าเสรจ็ (Percentage of completion) ซ่ึงค�านวณตามอตัราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน
ของงานท่ีท�าเสรจ็จนถงึปัจจบุนั กับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างท้ังโครงการ โดยพิจารณาร่วมกับผลส�าเร็จ
ของงานท่ีประเมินโดยวศิวกรของบรษัิท โดยรายละเอยีดการรับรู้รายได้จากสญัญามีดังน้ี

ปี 2556 ปี 2557

มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (ณ วันต้นงวด) 3,941.98 1,517.40

มูลค่างานที่ได้รับเพิ่มเติมระหว่างปี 1,485.03 6,453.84

     มูลค่างานที่ได้รับเพิ่มเติมจากสัญญาโครงการใหม่ 1,157.34 5,559.24

     มูลค่างานส่วนเพิ่มเติม (Addition Work) 327.69 894.60

มูลค่างานที่รับรู้ระหว่างงวด 3,909.61 4,521.58

มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (ณ วันสิ้นงวด) 1,517.40 3,449.66

ในปี 2557 บริษัทมีมูลค่างานท่ีได้รับเพ่ิมจ�านวน 6,453.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานโครงการท่ีได้รับจาก
Oil and Gas Inc. (“QGI”) (โครงการ FPSO ของ Petrobras) และ Laing O’Rourke Australia 
Construction Pty Limited (“LOR”) (โครงการ Cape Lambert และโครงการ Roy Hill) และ APLNG 
(โครงการ Wellhead Separator) ท้ังน้ี บริษัทยงัได้รับงานส่วนเพ่ิมจากโครงการปัจจบัุนจ�านวน 894.60 
ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทมีการรบัรู้รายได้เพ่ิมสงูข้ึนเป็น 4,521.58 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 16% 
โดยมูลค่างานท่ียงัไม่ได้รบัรู้รายได้ (Backlog) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 3,449.66 ล้านบาท

  รายได้อืน่
บรษัิทมีรายได้อืน่นอกจากรายได้ตามสญัญา ได้แก่ รายได้จากค่าบริการอืน่ๆ (งานชบุสงักะส,ี งานตะแกรง
เหลก็) ดอกเบ้ียรับ ก�าไรจากการขายทรพัย์สนิ และรายได้จากการขายเศษเหลก็ โดยในปี 2557 บริษัทมีราย
ได้อืน่เพ่ิมขึน้จาก 19.28 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 59.75 ล้านบาท ในปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.30 ของ
รายได้รวม ท่ีผ่านมาบริษัทได้ใช้บรกิารชบุเคลอืบสงักะสจีากภายนอก ซ่ึงมีข้อจ�ากัดคือ บริษัทไม่สามารถท่ีจะ
ควบคมุคณุภาพและการส่งมอบงานให้เป็นไปตามท่ีบริษัทต้องการ ในปี 2556 บริษัทจงึได้มีการลงทุนสร้าง
โรงชบุเคลอืบสงักะสดีงักล่าวส�าหรบัใช้ในกระบวนการผลติ โดยบริษัทได้รับประโยชน์ในเร่ืองการควบคุม
คณุภาพและการส่งมอบงาน นอกจากน้ีในกรณท่ีีบริษัทไม่มีงานชบุเคลอืบสงักะส ีบริษัทยงัได้ให้บริการรับจ้าง
ชบุเคลอืบสงักะสแีก่ลกูค้าภายนอกด้วย เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัท (พิจารณาค�าอธิบายเพ่ิมเติมใน
หวัข้อต้นทุนและค่าใช้จ่าย) 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย

  ต้นทนุงานตามสญัญา
ในปี 2557 บรษัิทมีต้นทุนงานตามสญัญาเท่ากับ 3,187.85 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 2,334.46 ล้านบาท ในปี 
2556 หรอืคดิเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.56 ซ่ึงเป็นไปตามการเพ่ิมข้ึนของรายได้ตามสญัญาของบริษัทในปี 
2557 และสดัส่วนการรบัรู้รายได้จากประเภทลกูค้าท่ีเปลีย่นแปลงไป (การรับงานจากเจ้าของโครงการและ
การรบังานจากผู้รบัเหมาโครงการหลกั) โดยในปี 2557 บริษัทมีการรับรู้รายได้จากผู้รับเหมาโครงการหลกั 
(EPC) เพ่ิมมากขึน้คดิเป็นร้อยละ 71.98 ของการรับรู้รายได้ตามสญัญาเม่ือเทียบกับปี 2556
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ซึง่รบัรู้รายได้จากการรับงานจากผู้รบัเหมาโครงการหลกั (EPC) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.12 ของมูลค่างาน
ตามสญัญาของบรษัิท รวมถงึโครงสร้างรายได้ท่ีเปลีย่นแปลงจากปี 2556 ท่ีส่วนใหญ่บริษัทรับรู้รายได้จาก
งาน Modularization คิดเป็นร้อยละ 84.88 ของรายได้ตามสญัญาในปี 2556 ซ่ึงงาน Modularization 
เป็นงานท่ีมีความซบัซ้อนท�าให้บรษัิทสามารถก�าหนดต้ังราคาได้สงูกว่างานประเภทอืน่ เทียบกับปี 2557 ท่ี
การรบัรู้รายได้จากงาน Modularization จ�านวน 2,979.77 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 65.04 ของราย
ได้ตามสญัญา ปัจจยัดงักล่าวส่งให้อตัราก�าไรข้ันต้นลดต�า่ลงในปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร

บรษัิทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารในปี 2557 เท่ากับ 349.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.72 ของรายได้
ตามสญัญา โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 เพ่ิมข้ึนจาก 318.50 ล้านบาท ในปี 2556 หรอื
คดิเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.61 เม่ือเทียบกับปี 2557 โดยมีรายละเอยีดดังน้ี

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2557 บรษัิทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 46.86 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 36.86 ล้านบาท ในปี 2556 
คดิเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 27.13 โดยค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2557 เป็นไปตามการเพ่ิมข้ึนของ
รายได้ตามสญัญาของบริษัทซึง่บรษัิทมีการส่งมอบงานอย่างต่อเน่ืองและชิน้งานของบริษัทมีขนาดใหญ่ ท�าให้
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม โดยรวมบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพียงเลก็น้อยคิดเป็นร้อยละ 
1.04 ของรายได้ตามสญัญา

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารในปี 2557 เท่ากับ 302.26 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 281.64 ล้านบาท ในปี 2556 การ
เพ่ิมขึน้ดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการพนักงานต่างๆ ท่ีจ่ายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก
มีการจ้างงานเพ่ิม เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

  ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น

ในปี 2557 บรษัิทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเท่ากับ 23.73 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2556 บริษัทมีผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเท่ากับ 56.07 ล้านบาท โดยผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 2557 ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 เน่ืองจากเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียท่ีเป็นสกุลเงินของรายได้หลัก
ของบรษัิทอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับค่าเงินบาท กว่าร้อยละ 13.93 (โดยอ้างองิอตัราแลกเปลีย่นจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) แต่จากการท่ีบรษัิทเริม่ใช้นโยบายการบริหารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นต้ังแต่กลางปี 2556 
เป็นต้นมา ท�าให้บรษัิทสามารถลดและจ�ากัดผลขาดทุนดังกล่าวได้ ท้ังน้ี ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 
2557 จ�านวน 23.73 ล้านบาทเกิดจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไม่เกิดข้ึนจ�านวน 55.63 ล้าน
บาท และก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นท่ีเกิดขึน้แล้วจ�านวน 31.90 ล้านบาท

  ก�าไร

ความสามารถในการท�าก�าไร
2556 2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ก�าไรขั้นต้น 1,575.15 40.29 1,333.73 29.50

ก�าไรสุทธิ 1,206.30 30.70 1,003.67 21.91

1)

2)
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ข้อมูลทางด้านการเงิน
ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

  อตัราก�าไรขัน้ต้น

ในปี 2557 อตัราก�าไรขัน้ต้นของบรษัิทเท่ากับร้อยละ 29.50 ของรายได้ตามสญัญา ลดลงจากร้อยละ 40.29 
ในปี 2556 เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการรับงานจากลกูค้า (ผู้รับเหมาโครงการหลกักับเจ้าของ
โครงการ) และผลติภณัฑ์ (งานแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ งานแปรรูปและประกอบโครงสร้างกลุ่มชิน้งานขนาด
ใหญ่ หรอือืน่ๆ) นอกจากน้ี บริษัทมีการรบัรู้รายได้ลดลงจากงานโครงการ APLNG ซ่ึงเป็นโครงการท่ีบริษัท
รบังานโดยตรงจากเจ้าของโครงการ และเป็นงานแปรรูปและประกอบโครงสร้างกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ ซ่ึง
เป็นงานท่ีมีความซบัซ้อนในเชงิวศิวกรรม ส่งผลให้ได้รับอตัราก�าไรข้ันต้นสงู และงานท่ีบริษัทได้ด�าเนินการใน
ปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นการรบังานต่อจากผู้รบัเหมาโครงการหลกั (EPC) คิดเป็นร้อยละ 71.98 เม่ือเทียบกับ
ปี 2556 ซึง่คดิเป็นร้อยละ 15.12 ของมูลค่างานตามสญัญา รวมไปถงึโครงสร้างรายได้ในปี 2557 มีสดัส่วน
งานแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ท่ีสงูขึน้เม่ือเทียบกับปี 2556

  อตัราก�าไรสทุธิ

อตัราก�าไรสทุธิของบรษัิทในปี 2557 คดิเป็นร้อยละ 21.91 ลดลงจากร้อยละ 30.70 ในปี 2556 โดยก�าไร
สทุธิของบรษัิทในปี 2557 เท่ากับเป็น 1,003.67 ล้านบาท ลดลงจาก 1,206.30 ล้านบาท ในปี 2556 หรือ
คดิเป็นการลดลงร้อยละ 16.80 ซ่ึงเป็นไปตามปัจจยัท่ีกล่าวไว้ข้างต้น

ฐานะทางการเงินของบรษัิท

สนิทรพัย์

สนิทรพัย์ของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 5,328.14 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 4,836.42 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 โดยปี 2557 การเพ่ิมข้ึนของสนิทรัพย์มีสาเหตุหลกัเน่ืองจากการลงทุนในท่ีดิน 
อาคารและอปุกรณ์ เครือ่งจกัร และสนิค้าคงเหลอืเพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคต

  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด
ณ สิน้ปี 2557 บรษัิทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 265.24 ล้านบาท ซ่ึงลดลงอย่างมีนัย
ส�าคัญจาก 2,336.48 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 โดยมีสาเหตุหลกัเน่ืองจาก บริษัทมีการใช้เงินตามวตัถปุระสงค์
จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) (จ�านวน 2,319.64 ล้านบาท 
หลงัหกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง) และการจ่ายเงินปันผล ขณะท่ีบางส่วนเกดิจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนิน
งานของบรษัิท 

เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ถกูน�าไปใช้ 1) ลงทุน
ก่อสร้าง ปรบัปรุงโรงงาน เครือ่งจักร อปุกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ คุณภาพและความปลอดภยัใน
การท�างาน 2) ถกูเก็บไว้ส�าหรบัซือ้ท่ีดนิเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส�าหรับงานแปรรูปและประกอบโครงสร้างกลุ่มชิน้งาน
ขนาดใหญ่ 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในโครงการต่างๆ

บรษัิทได้รายงานการใช้เงินเพ่ิมทุนให้กับตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบเป็นระยะแล้วน้ัน ท้ังน้ี เงินทุนส�าหรับการซ้ือ
ท่ีดนิน้ันบรษัิทได้น�าไปลงทุนไว้ในตราสารหน้ีระยะสัน้ ความเสีย่งต�า่ และมีผลตอบแทนท่ีสงูกว่าอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากธนาคาร

  ลกูหนีก้ารค้า

บรษัิทมีลกูหน้ีการค้า ณ สิน้ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 934.98 ล้านบาท และ 326.41 ล้านบาท ตามล�าดับ 
สาเหตุของการท่ีมีลกูหน้ีการค้าเพ่ิมมากขึน้ในปี 2557 เน่ืองจากปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน และการบริหาร
โครงการได้อย่างมีประสทิธิภาพ ท�าให้บริษัทสามารถส่งมอบงานได้เร็วกว่าท่ีก�าหนดไว้ในแผนงาน โดยข้อมูล
ของลกูหน้ีการค้าสามารถแสดงในตาราง ได้ดงัน้ี
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รายละเอียดลูกหนี้ ปี 2556 ปี 2557

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 162.07 363.70

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน 163.50 553.12

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 16.72

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 1.43

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 0.84 -

รวม 326.41 934.98

บรษัิทมีนโยบายการต้ังค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูซ่ึงอาจจะพิจารณาจากลกูหน้ีท่ีค้างช�าระเกินกว่า 12 เดือนข้ึนไป 
โดย ณ สิน้ปี 2557 ท่ีผานมา บริษัทไม่ประสบกับความเสีย่งท่ีลกูหน้ีการค้าไม่สามารถช�าระหน้ีได้แต่อย่างใด

  มลูค่างานตามสญัญาทีย่งัไม่เรยีกเก็บจากลกูค้า

บรษัิทมีมูลค่างานตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า ณ สิน้ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 1,258.17 ล้าน
บาท และ 667.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.61 และ 13.79 ของสนิทรัพย์รวมตามล�าดับลกูหน้ีการค้าและ 
มูลค่างานท่ียงัไม่เรยีกเก็บจากลกูค้าเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส�าคัญ โดยคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 88.60 เน่ืองจาก
ปรมิาณงานท่ีเพ่ิมมากขึน้ และการบริหารโครงการได้อย่างมีประสทิธิภาพ ท�าให้บริษัทสามารถส่งมอบงานได้
เรว็กว่าท่ีก�าหนดไว้ในแผนงาน

  สนิค้าคงเหลอื

เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจของบรษัิทเป็นการผลติตามความต้องการของลกูค้า บริษัทจงึไม่มีสนิค้าคงเหลอืในรปู
ของงานส�าเร็จรปู สนิค้าคงเหลอืของบรษัิทจะมีเพียง 1) วตัถดิุบและวสัดุ และ 2) สนิค้าระหว่างทางเท่าน้ัน 
โดย ณ สิน้ปี 2557 และ 2556 บรษัิทมีสนิค้าคงเหลอืเท่ากับ 488.46 ล้านบาท และ 385.16 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 9.17 และ 7.96 ของสนิทรัพย์รวม ตามล�าดับ ท้ังน้ี การสต็อกสนิค้าคงเหลอืของบริษัทจะข้ึนอยู่กับ
ตารางการท�างานและความจ�าเป็นในการใช้วตัถดิุบหรือวสัดุส�าหรับงานโครงการน้ันๆ

  ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

มูลค่าสทุธิของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ สิน้ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 1,140.0 ล้านบาท และ 776.52 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 21.40 และร้อยละ 16.06 ของสนิทรพัย์รวมของบรษัิท ตามล�าดบั โดยการเพ่ิมขึน้
ของท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ในปี 2557 น้ัน มีสาเหตุจากบรษัิทมีการก่อสร้างอาคารโรงงานเพ่ิมเตมิ การ
ก่อสร้างโรงผลติเหลก็ตะแกรงเหลก็ (Grating Shop) รวมท้ังมีการลงทุนเพ่ิมในเครือ่งจกัรและอปุกรณ์
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการท�างาน คณุภาพและความปลอดภยัในการท�างาน รวมไปถงึเพ่ือลดต้นทุน
การผลติ โดยผลกระทบเชงิบวกดังกล่าวได้เริม่เหน็ผลต้ังแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 และปัจจยัดงักล่าวคาด
ว่าจะด�าเนินต่อเน่ืองไปในปี 2558
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ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

ข้อมูลทางด้านการเงิน
ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

แหล่งทีม่าของเงินทนุ

  หนีส้นิ

ณ สิน้ปี 2557 และ 2556 บรษัิทมีหน้ีสนิรวมเท่ากับ 702.36 ล้านบาท และ 444.64 ล้านบาท ตามล�าดบั 
โดยเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเท่ากับ 676.29 ล้านบาท และ 426.85 ล้านบาท ซึง่คดิเป็นร้อยละ 96.29 และ 
96.00 ของหน้ีสนิรวมตามล�าดับ ท้ังน้ี เน่ืองจากสถานะการเงินท่ีแขง็แกร่งของบรษัิท บรษัิทไม่มีความ
จ�าเป็นต้องใช้เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินแต่อย่างใด

หน้ีสนิรวมมีการเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการค้า ซึง่เพ่ิมขึน้จาก 374.43 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 
เป็น 498.04 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 คดิเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 33.01 เน่ืองจากบรษัิทมีการจดัซ้ือ
วตัถดุบิล่วงหน้าบางส่วน อกีท้ังบรษัิทมีนโยบายซือ้วตัถดุบิด้วยเงินสดมากขึน้ เพ่ือประโยชน์ในการได้รบั
ส่วนลดทางการค้าจากการซือ้วตัถดิุบเป็นเงินสด และนอกจากน้ียงัมีการเพ่ิมขึน้ของรายได้รบัล่วงหน้าจาก 
3.64 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 เป็น 109.32 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญา

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ณ สิน้ปี 2557 และ 2556 บรษัิทมีส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมเท่ากับ 4,625.78 ล้านบาท และ 4,391.78 ล้าน
บาท ตามล�าดับ โดยส่วนของผู้ถอืหุ้นมีการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.33 

  กระแสเงินสดสทุธิ
งบกระแสเงินสด 2556 2557

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 818.02 (826.50)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (387.25) (448.49)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,879.88 (777.28)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.42 18.96

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,310.23 (2,071.24)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนนิงาน
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงานใน ปี 2557 จ�านวน 826.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 
จ�านวน 818.02 ล้านบาท สาเหตุหลกั เน่ืองจากบรษัิทมีการน�าเงินจ�านวน 810.71 ล้านบาท ลงทุนใน
ตราสารหน้ีระยะสัน้ท่ีได้รบัผลตอบแทนสงูกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร เพ่ือกันไว้ส�าหรบัซือ้ท่ีดนิ 
รวมไปถงึการเพ่ิมข้ึนของเงินทุนหมุนเวยีน ซึง่บางส่วนเกิดจากก�าไรสทุธิและรายได้จากดอกเบีย้รับของ
บริษัท 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
ในปี 2557 บรษัิทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุนเท่ากับ 448.49 ล้านบาท เปรยีบเทียบกับในปี 
2556 จ�านวน 387.25 ล้านบาท โดยในปี 2557 บรษัิทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนท่ีส�าคญั
ได้แก่ การลงทุนในการก่อสร้าง ปรับปรงุ โรงงาน เครือ่งจกัร อปุกรณ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภาพการ
ท�างาน คณุภาพและความปลอดภยัในการท�างาน โดยปัจจบุนั คนงานของบรษัิทสามารถใช้เครือ่งมือ
เคร่ืองจกัรต่างๆ ในกระบวนการผลติได้เป็นอย่างดี

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ในปี 2557 บรษัิทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากับ 777.28 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดใช้
ไปในกจิกรรมจดัหาเงินท่ีส�าคัญ ได้แก่ เงินปันผลจ่ายจากผลการด�าเนินงานในปี 2556 เป็นจ�านวน 
768.00 ล้านบาท
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ข้อมูลทางด้านการเงิน

อตัราส่วนทางการเงิน

 อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
รายการ หน่วย ปี 2556 ปี 2557

อตัราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* % 35.91 25.71

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร* % 152.96 92.30

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 0.42 0.90

*ใช้ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรส�าหรับปี 2557

ในปี 2557 บรษัิทมีอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ และอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวรร้อย
ละ 25.71และ 92.30 ตามล�าดับ ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนเน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของสนิทรพัย์รวมประมาณ 
ร้อยละ 10.17 ในขณะท่ีก�าไรสทุธิลดลงร้อยละ16.80

 อัตราส่วนสภาพคล่อง
รายการ หน่วย ปี 2556 ปี 2557

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 8.84 5.97

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 7.80 4.84

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.65 (1.50)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.10 0.15

ในปี 2557 บรษัิทมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ท่ี 5.97 เท่าลดลงจาก 8.84 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็วเท่ากับ 4.84 เท่า ลดลงจาก 7.80 เท่า ในปี 2556 โดยมีสาเหตจุากการเพ่ิมขึน้ของหน้ีสนิหมุนเวยีน
ของบริษัท ซึง่เพ่ิมข้ึนเป็น 676.29 ล้านบาท ในปี 2557 จาก 426.85 ล้านบาท ในปี 2556 หรอืคดิ
เป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 58.44

ท้ังน้ี สภาพคล่องของบรษัิทในช่วงท่ีผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสงู บริษัทมีสภาพคล่องในการด�าเนินงาน
ท่ีดจีากกระแสเงินสดภายในกิจการของบรษัิท และมีกระแสเงินสดอย่างสม�า่เสมอจากลกูค้า ซึง่ในบาง
โครงการบริษัทจะได้รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบหลักประมาณ
ร้อยละ 5-10 ของมูลค่างานตามสญัญา ส่งผลให้บรษัิทไม่มีความจ�าเป็นในการใช้เงินกู้ยมืระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน ท้ังยงัสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นได้

 ภาระผูกพัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารค�้าประกันตามหนังสือค�้า
ประกัน (Letter of Guarantee) ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศจ�านวน 943.72 ล้านบาท 
(ค�านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) ซึ่งภาระ
ผูกพันดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในการด�าเนินธุรกิจในอนาคตได้

 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต

- ไม่มี -


