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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การดําเนินงานและฐานะการเงิน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ในปี 2556 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2555 มีงานก่อสร้างอาคารสู งของภาคเอกชน รวมทั้งงาน
โครงการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนในเขตกรุ งเทพมหานครของภาครั ฐ รวมทั้งงานโครงการขยายทางด่ วนส่ วนต่อขยาย แต่ ในช่ วง
ปลายปี มีผลกระทบทางการเมืองที่มีการประท้วงในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ งผลกระทบกับผลการดําเนินงานเล็กน้อยในช่วงไตรมาส
ที่ 4 และในปี 2556 บริ ษทั ได้รับเหมางานช่วงงานโครงการรถไฟฟ้าสายสี เขียวและทางด่วนต่อขยายศรี รัตน์เพิ่ม รวมทั้งได้รับชําระ
หนี้ จากลูกหนี้ ที่ต้ งั สํารองไว้แล้วกลับคืนมาอีกจํานวน 16.31 ล้านบาท จึงทําให้กลุ่มบริ ษทั มีผลกําไรจากการดําเนิ นการเพิ่มขึ้นเป็ น
142 ล้านบาท
ในปี 2557 สภาวะอุตสาหกรรมก่ อสร้ างไม่ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2556 (ที่มา จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ) แต่สภาวะการเมืองสงบลง ทําให้การทํางานและส่ งมอบงานดีข้ ึนกว่าปี 2556 จึงทําให้กลุ่มบริ ษทั มีผล
กําไรจากการดําเนิ นการเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 48 คิดเป็ นจํานวนเงิน 210 ล้านบาท โดยงานที่รับมาในปี 2557 มีงานประเภท
รถไฟฟ้าสายสี เขียวและสายสี น้ าํ เงิน จึงทําให้มีผลการดําเนินงานเพิม่ ขึ้นจากปี 2556
ในปี 2558 สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตัวลง เนื่องจากภาคเอกชนยังไม่ค่อยมัน่ ใจในสภาวะเศรษฐกิจ ในขณะที่ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ก็ชะลอตัว (โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสู งยังประสบปั ญหา Over Supply) รวมทั้งโครงการก่อสร้างภาครัฐเลื่อนการ
ประมูลงานออกไป จึงทําให้กลุ่มบริ ษทั มี ผลกําไรจากการดําเนิ นการลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 28 โดยในปี 2558 มีกาํ ไรสุ ทธิ รวม
เท่ากับ 151.89 ล้านบาท
ส่ วนแบ่ งตลาด
ส่ วนแบ่งตลาด จัดเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากกระทรวงพาณิ ชย์ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา มีขอ้ มูลดังนี้
2556
2557
ส่ วนแบ่งตลาด
2555
มูลค่าตลาดรวมที่รวบรวมได้ (ล้านบาท)
4,377
5,426
6,669
เป็ นส่ วนของบริ ษทั (ร้อยละ)
33
32
26
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้จากกระทรวงพาณิ ชย์มีถึงปี 2557

ในการเก็บ ข้อมู ลนี้ พ บว่าอาจมี การคลาดเคลื่ อนเกี่ ยวกับ ฐานรายได้ เพราะการรั บ งานนั้นบางครั้ งรั บ งานเฉพาะค่าแรงและ
เครื่ องจัก ร รายได้ก็จะตํ่าลง ถ้ารั บ งานประเภทรวมค่ าแรง,เครื่ อ งจักรและค่ าวัส ดุ ห ลัก มู ล ค่ างานจะสู งขึ้ น รายได้ก็จะสู งขึ้ น โดย
อัตราส่ วนการรั บงานของบริ ษทั ในปี 2556 ถึ ง 2558 รับเฉพาะค่าแรงคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 69 : 44 และ 29 ตามลําดับ ส่ วนงานที่ รับ
ค่าแรงรวมวัสดุหลัก คิดเป็ นอัตราร้อยละ 22:49 และ 65 ตามลําดับ ซึ่ งถ้าในปี ใดมีการรับงานในส่ วนของค่าแรงรวมวัสดุหลักในอัตราที่
สู ง จะส่ งผลให้มูลค่างานของบริ ษทั สู งขึ้น ดังนั้นมูลค่าตลาดรวมที่รวบรวมมานี้ พอเป็ นแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น
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14.1 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน

(ก) รายได้
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยรายได้จากการรับจ้าง ได้แก่ รายได้ค่าบริ การเสาเข็มเจาะ รายได้งานกําแพงกันดิน รายได้
ค่าก่อสร้างงานโครงสร้ างโยธา งานฐานราก รายได้บริ การทดสอบเสาเข็ม รายได้ค่าบริ การอื่นๆ และรายได้อื่นนอกเหนื อจากการ
ดําเนินงาน เช่น กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยรับ และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น
ปี 2556 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้หลักจากการบริ การ 1,308 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินร้อยละ
91 รายได้งานก่อสร้างโยธาร้อยละ 8 และรายได้งานต่างประเทศร้อยละ 1
ในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้หลักจากการบริ การ 1,887 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิ น
(รับเฉพาะค่าแรง) ร้อยละ 44, รายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน (รับงานรวมวัสดุหลัก) ร้อยละ 49, รายได้งานโครงสร้างและ
โยธาร้อยละ 2 และรายได้จากงานต่างประเทศร้อยละ 5
ในปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้หลักจากการบริ การ 1,856 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้งานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิ น
(รั บ เฉพาะค่ าแรง) ร้ อ ยละ 29, รายได้งานเสาเข็ม เจาะและกําแพงกัน ดิ น (รั บ งานรวมวัส ดุ ห ลัก) ร้ อยละ 65 และรายได้จากงาน
ต่างประเทศร้อยละ 6
รายได้ในปี 2558 เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2557 มี รายได้ห ลัก ลดลง 31 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.64 ซึ่ งทํา ให้ผ ลกําไรจากการ
ดําเนินงานลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 28 ซึ่ งมาจากการรับงานในส่ วนที่รับเฉพาะค่าแรงจะมีอตั รากําไรสู งกว่างานที่รับค่าแรงรวมค่า
วัสดุหลัก ซึ่ งงานที่รับเฉพาะค่าแรงและค่าเครื่ องจักรลดลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 29 ของรายได้หลักในปี 2558 ส่ วนในปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ
44 ของรายได้หลัก
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รายได้แยกตามแหล่งที่มาของรายได้
2557
2558
2556
จากแหล่งงานภาครัฐ (ร้อยละ)
58
36
21
จากแหล่งงานภาคเอกชน (ร้อยละ)
42
64
79
จะเห็นได้วา่ งานที่รับจากภาครัฐจะลดลงอย่างต่อเนื่องมาจากการชะลอโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยคาดว่าภาครัฐกลับมา
เริ่ มดําเนินงานก่อสร้างในปี 2559
(ข) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนงานรับจ้าง
ต้นทุนงานรับจ้างประกอบด้วย ค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน ค่าเชื้อเพลิง ค่าเสื่ อมราคา และค่าใช้จ่ายในการผลิต
อื่นๆ
ต้นทุนงานรับจ้างปี 2556 เท่ากับ 1,057.95 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 เท่ากับ 1,257.59 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.88 ที่ลดลง
เนื่องจากบริ ษทั ฯ รับงานก่อสร้างเฉพาะค่าแรงไม่รวมวัสดุหลักเป็ นส่ วนใหญ่ จึงทําให้ตน้ ทุนในส่ วนของวัสดุหลักเช่นคอนกรี ตและ
เหล็กลดลง
ต้นทุนงานรับจ้างปี 2557 เท่ากับ 1,498.12 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ซึ่ งเท่ากับ 1,057.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.61 อันมี
ผลมาจากประเภทการรับงานโดยในปี 2557 มีการรับงานประเภทค่าแรงรวมวัสดุหลักเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 52 ของรายได้รวม ส่ วนใน
ปี 2556 มีอยูร่ ้อยละ 30 ของรายได้รวม ประเภทงานที่รับค่าแรงรวมวัสดุหลัก ต้นทุนจะสู งกว่างานที่รับเฉพาะค่าแรง
ต้นทุนงานรับจ้างปี 2558 เท่ากับ 1,546.91 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ซึ่ งเท่ากับ 1,498.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 อันมี
ผลจากประเภทของการรับงานโดยงานที่รับมาเป็ นงานค่าแรงรวมวัสดุ หลัก รับเพิ่มขึ้นมาเป็ นร้ อยละ 65 ของรายได้หลักจากการ
บริ การในปี 2558 ซึ่ งในปี 2557 รับงานค่าแรงรวมวัสดุหลักรับมาในอัตราร้อยละ 49 ของรายได้หลักจากการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารและอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของปี 2556 เท่ากับ 83.74 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 เท่ากับ 89.08 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.43
เนื่องจากบริ ษทั ฯ สามารถบริ หารและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีข้ ึน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของปี 2557 เท่ากับ 121.68 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 เท่ากับ 83.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
45.30 ส่ วนที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่มาจากส่ วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานที่ประเทศพม่า
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของปี 2558 เท่ากับ 126.18 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 เท่ากับ 121.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.69 ส่ วนที่เพิ่มมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริ ษทั
หนี้สูญ
ในปี 2555 บริ ษทั ไม่มีการตั้งสํารองหนี้สูญ ส่ วนในปี 2554 บริ ษทั ได้มีการตั้งสํารองหนี้สูญจํานวน 9.84 ล้านบาท เท่ากับร้อย
ละ 0.63 ของรายได้รับจ้างรวม ซึ่ งเป็ นการตั้งสํารองหนี้สูญของลูกค้าซึ่ งค้างชําระนานเกิน 12 เดือน และการตั้งสํารองหนี้สูญในส่ วน
นี้ได้รับชําระมาแล้วในปี 2555 จํานวน 7.65 ล้านบาท
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ในปี 2556 บริ ษทั ไม่มีการตั้งสํารองหนี้สูญ และยังได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้ที่ต้ งั สํารองไว้จาํ นวน 15.31 ล้านบาท
ในปี 2557 บริ ษทั มีการตั้งสํารองหนี้สูญจํานวน 2.8 ล้านบาท ซึ่ งเกิดจากลูกหนี้ที่คา้ งชําระเกิน 12 เดือน และมีการรับชําระหนี้
จากลูกหนี้ที่ต้ งั สํารองไว้จาํ นวน 3.89 ล้านบาท
ในปี 2558 บริ ษทั ไม่มีการตั้งสํารองหนี้สูญและยังได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้ที่ต้ งั สํารองไว้จาํ นวน 8.67 ล้านบาท
(ค) กําไรขั้นต้นและกําไรสุ ทธิ

ในปี 2556 บริ ษทั มีกาํ ไรขั้นต้น 249 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 มีกาํ ไรขั้นต้น 265 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.04 เนื่ องจากใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 มีเหตุทางการเมืองทําให้บริ ษทั ฯ ส่ งมอบงานได้นอ้ ยลง
ในปี 2557 บริ ษทั มีก าํ ไรขั้นต้น 389 ล้านบาท เที ยบกับปี 2556 มี กาํ ไรขั้นต้น 249 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 56 เนื่ องจาก
การเมืองสงบลงทําให้ส่งมอบงานได้เร็ วขึ้นกว่าปี 2556
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ในปี 2558 บริ ษทั มี กาํ ไรขั้นต้น 309 ล้านบาท เที ยบกับปี 2557 มี กาํ ไรขั้นต้น 389 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 20.56 เนื่ องจาก
ประเภทของการรับงาน โดยงานในปี 2557 จะมีงานของรถไฟฟ้าสายสี เขียวและสายสี น้ าํ เงิน แต่งานที่รับในปี 2558 จะเป็ นงานจาก
ภาคเอกชนประเภทอาคารสู ง
ในปี 2555 บริ ษทั มีกาํ ไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี 112 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 มีผลขาดทุนสุ ทธิ (58) ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มี
กําไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นร้ อยละ 293 การที่ บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเนื่ องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น และบริ ษทั สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีข้ ึน
ในปี 2556 บริ ษ ทั มี กาํ ไรเบ็ด เสร็ จสําหรั บ ปี 142 ล้านบาท เที ยบกับ ปี 2555 มี ก าํ ไรเบ็ด เสร็ จรวมสําหรั บ ปี 112 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 27 บริ ษทั สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีข้ ึน
ในปี 2557 บริ ษทั มีกาํ ไรเบ็ดเสร็ จสําหรับปี 210 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 มีกาํ ไรเบ็ดเสร็ จสําหรับปี 2556 เท่ากับ 142 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 อันเนื่องจากการส่ งมอบงานได้ดีข้ ึนกว่าปี 2556 และมีรายได้จากต่างประเทศ
ในปี 2558 บริ ษทั มีกาํ ไรเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นบริ ษทั ใหญ่เท่ากับ 153.24 ล้านบาท ในปี 2557 เท่ากับ 210 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
27.02 อันเป็ นผลมาจากกําไรขั้นต้นลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ้น
(ง) การลงทุนในเครื่ องจักร
การลงทุ นในเครื่ องจักรเพื่อขยายความสามารถในการผลิ ต ในปี 2556 ได้มีการลงทุนจํานวน 59.27 ล้านบาท ในปี 2555
จํานวน 63.86 ล้านบาท และในปี 2554 จํานวน 20.71 ล้านบาทตามลําดับ เป็ นเครื่ องจักรในการทําเข็มเจาะและกําแพงกันดิน ซึ่ งการ
ลงทุนนี้เพื่อนํามาทดแทนเครื่ องจักรเก่าที่เสื่ อมสภาพไปแล้วในบางส่ วน
การลงทุนในปี 2557 จํานวน 97.85 ล้านบาท เป็ นการซื้ อรถเครน โดยเป็ นการซื้ อเข้ามาทดแทนเพื่อจะนํารถเครนคันเก่าส่ งไป
ทํางานที่ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์
การลงทุนในปี 2558 จํานวน 164 ล้านบาท เป็ นการซื้ อรถเครนและเครื่ องเจาะ โดยเป็ นการซื้ อเข้ามาทดแทนของเก่า เพื่อจะ
นํารถเครนคันเก่าส่ งไปทํางานที่ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์
(จ) ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
ในปี 2556 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับร้อยละ 18 ในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 17 ทําให้มีอตั ราผลตอบแทน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.89 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี เพิ่มขึ้น ในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนส่ วนของผู ้
ถือหุ น้ เท่ากับร้อยละ 22 ในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 18 ทําให้อตั ราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เนื่องมาจากผลกําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับ
ปี เพิ่มขึ้น
ในปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับร้อยละ 15 ซึ่ งลดลงร้อยละ 31.81 เนื่องมาจากผลประกอบการลดลง
จึงทําให้กาํ ไรเบ็ดเสร็ จลดลง
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14.2 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
14.2.1 สรุ ปสิ นทรัพย์รวมและหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมของปี 2556,2557 และ 2558 เท่ากับ 1,485 ล้านบาท, 1,725 ล้านบาทและ 1,807 ล้านบาท
ในปี 2557 เทียบกับปี 2556 มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอยู่จาํ นวน 240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในส่ วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 225
ล้านบาท เกิดจากมี การลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราวจํานวน 100 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในส่ วนของลู กหนี้ การค้า 100 ล้านบาท อัน
เนื่ องจากมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และอีกจํานวน 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในส่ วนของสิ นค้าคงเหลือสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี
2557 เทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้นจํานวน 15 ล้านบาท ในภาพรวมส่ วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากส่ วนของลูกหนี้ เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น อัน
เนื่องจากการส่ งมอบงานที่สูงขึ้นกว่าปี 2556
ในปี 2558 เทียบกับปี 2557 มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นจํานวน 82 ล้านบาท ในส่ วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง 44.78 ล้านบาท
ส่ วนใหญ่ที่ลดลงคือลูกหนี้ การค้ายังไม่เรี ยกชําระ และในส่ วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 127.58 ล้านบาท เนื่ องมาจากใน
ส่ วนสิ นทรั พย์ถาวรในปี 2558 ได้ลงทุ นซื้ อเครื่ องจักรเข้ามาเพิ่ม เพื่อทดแทนเครื่ องจักรเก่ า และมี บางส่ วนมี แผนการที่ จะส่ งไป
ประเทศเมียนมาร์
หนี้สินรวม
หนี้สินรวมของปี 2556, 2557 และ 2558 เท่ากับ 710 ล้านบาท, 808 ล้านบาท และ 814 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนที่เพิ่มขึ้นและลดลง
จะอยูท่ ี่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็ นส่ วนใหญ่ โดยเจ้าหนี้การค้าจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง จะขึ้นอยูก่ บั อัตราส่ วนของการรับงาน ซึ่ งถ้า
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ในปี ใดมีอตั ราส่ วนของการรับงานแบบค่าแรงรวมวัสดุหลักสู งขึ้น ก็จะทําให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และถ้าในปี ใด มีอตั ราส่ วนการรับ
งานเฉพาะค่าแรงสู งขึ้นก็จะทําให้ส่วนของเจ้าหนี้การค้าลดลง
ในปี 2558 ได้มี ก ารออกหุ ้นกู้จาํ นวน 150 ล้านบาท ครบกําหนดชําระ 3 ปี โดยในการออกหุ ้น กู้น้ ัน เพื่ อ ที่ จะนํามาซื้ อ
เครื่ องจักร
เงินกูร้ ะยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวของปี 2556 ถึง 2558 เท่ากับ 20.51 ล้านบาท, 23.50 ล้านบาท และ 10.90 ล้านบาท บริ ษทั ได้ลงทุนในการซื้ อ
เครื่ องจักรเข้ามาเพื่อทดแทนเครื่ องจักรเก่าที่เสื่ อมสภาพ และทดแทนเครื่ องจักรที่จะส่ งไปทํางานที่ประเทศพม่า บริ ษทั ใช้แหล่งเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในปี 2558 ลดลงเพราะเป็ นการกูม้ าแบบลิสซิ่ ง ได้มีการชําระหนี้ไปตามกําหนดระยะเวลาการผ่อน ส่ วนในปี 2558 ได้เปลี่ยน
มาใช้วธิ ีการออกหุน้ กูแ้ ทนการทําลิสซิ่ ง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นปี 2556 ถึง 2558 เท่ากับ 775 ล้านบาท, 916 ล้านบาท และ 993 ล้านบาท ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นทุกปี
อันเนื่องมาจากผลการดําเนินงานมีผลกําไรอย่างต่อเนื่อง
สภาพคล่อง
ในปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 0.82 เท่า ในปี 2557 เท่ากับ 0.88 เท่า และในปี 2556
เท่ากับ 0.92 เท่า บริ ษทั มีสัญญากับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่งระบุวา่ ให้บริ ษทั รักษาสภาพของอัตราส่ วนนี้ ไว้ที่ไม่เกิน 1.5 เท่า และใน
อัตราส่ วนของ Net Gearing ของปี 2558 เท่ากับ 0.20 เท่า ในปี 2557 เท่ ากับ 0.23 เท่า และปี 2556 เท่ากับ 0.39 เท่า จากอัตราส่ วน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่องที่ดีข้ ึน
แหล่งที่มาของเงินทุน
ปี 2556 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินรวม 710.27 ล้านบาท เป็ นหนี้ สินหมุนเวียน 625.96 ล้านบาท และหนี้ สินระยะยาวเท่ากับ 84.31
ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี 2555 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินรวม 896.47 ล้านบาท เป็ นหนี้ สินหมุนเวียน 789.23 ล้านบาทและหนี้ สินระยะยาว
107.24 ล้านบาท
ปี 2557 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินรวม 808.08 ล้านบาท เป็ นหนี้สินหมุนเวียน 723.29 ล้านบาทและหนี้สินระยะยาว 84.79 ล้านบาท
ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินรวม 710.27 ล้านบาท เป็ นหนี้ สินหมุนเวียน 625.96 ล้านบาท และหนี้ สินระยะยาวเท่ากับ
84.31 ล้านบาท
ในปี 2558 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินรวม 814.26 ล้านบาท เป็ นหนี้ สินหมุนเวียน 582.19 ล้านบาท และหนี้ สินระยะยาว 232.07
ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 บริ ษทั หนี้ สินรวม 808.08 ล้านบาท เป็ นหนี้ สินหมุนเวียน 723.29 ล้านบาท และหนี้ สินระยะยาว
84.79 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้เพิ่มขึ้นในส่ วนของหนี้สินระยะยาวเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กบั เงินทุนหมุนเวียน
ซึ่ งบริ ษทั ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน,จากเจ้าหนี้การค้า และการออกหุน้ กู้

