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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
การด าเนินงานและฐานะการเงิน 
ในปี 2557 สภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงไม่ไดมี้กำรขยำยตวัเพ่ิมข้ึนจำกปี 2556 (ท่ีมำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) แต่สภำวะกำรเมืองสงบลง ท ำให้กำรท ำงำนและส่งมอบงำนดีข้ึนกวำ่ปี 2556 จึงท ำให้กลุ่มบริษทัมีผล
ก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรเพ่ิมข้ึนจำกปี 2556 ร้อยละ 48 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 210 ลำ้นบำท โดยงำนท่ีรับมำในปี 2557 มีงำนประเภท
รถไฟฟ้ำสำยสีเขียวและสำยสีน ้ำเงิน จึงท ำใหมี้ผลกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึนจำกปี 2556 

ในปี 2558 สภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงชะลอตวัลง เน่ืองจำกภำคเอกชนยงัไม่ค่อยมัน่ใจในสภำวะเศรษฐกิจ ในขณะท่ีธุรกิจ
อสังหำริมทรัพยก์็ชะลอตวั (โดยเฉพำะท่ีอยูอ่ำศยัแนวสูงยงัประสบปัญหำ Over Supply) รวมทั้งโครงกำรก่อสร้ำงภำครัฐเล่ือนกำร
ประมูลงำนออกไป จึงท ำให้กลุ่มบริษทัมีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรลดลงจำกปี 2557 ร้อยละ 28 โดยในปี 2558 มีก ำไรสุทธิรวม
เท่ำกบั 151.89 ลำ้นบำท 

ในปี 2559 สภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงมีแนวโนม้ขยำยตวัเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจำกกำรเร่งลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐ   
ในขณะท่ีธุรกิจอสังหำริมทรัพยเ์ร่ิมทยอยปรับตวัดีข้ึนแต่ยงัไม่มำก  และงำนในต่ำงประเทศท่ีประเทศพม่ำในปี 2559 ออกมำไม่ดี 
เพรำะมีกำรเปล่ียนรัฐบำล จึงท ำงำนก่อสร้ำงท่ีประเทศพม่ำลดนอ้ย ท ำใหก้ลุ่มบริษทัมีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรเพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 
ร้อยละ 1.97 โดยในปี 2559  มีก ำไรสุทธิรวมเท่ำกบั 155.18  ลำ้นบำท 

 
ส่วนแบ่งตลาด 
ส่วนแบ่งตลำด จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลมำจำกกระทรวงพำณิชยใ์นช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ มีขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนแบ่งตลำด 2556 2557 2558  
มูลค่ำตลำดรวมท่ีรวบรวมได ้(ลำ้นบำท) 5,426 6,669 5,567  
เป็นส่วนของบริษทั (ร้อยละ) 32 26 31  
หมำยเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกระทรวงพำณิชยมี์ถึงปี 2558 

 
ในกำรเก็บขอ้มูลน้ีพบว่ำอำจมีกำรคลำดเคล่ือนเก่ียวกบัฐำนรำยได ้เพรำะกำรรับงำนนั้นบำงคร้ังรับงำนเฉพำะค่ำแรงและ

เคร่ืองจกัร รำยไดก้็จะต ่ำลง ถำ้รับงำนประเภทรวมค่ำแรง,เคร่ืองจกัรและค่ำวสัดุหลกั มูลค่ำงำนจะสูงข้ึน รำยไดก้็จะสูงข้ึน โดย
อตัรำส่วนกำรรับงำนของบริษทัในปี 2557 ถึง 2559 รับเฉพำะค่ำแรงคิดเป็นอตัรำร้อยละ 44 , 29  และ 35 ตำมล ำดบั ส่วนงำนท่ีรับ
ค่ำแรงรวมวสัดุหลกั คิดเป็นอตัรำร้อยละ 49, 65 และ 64 ตำมล ำดบั ซ่ึงถำ้ในปีใดมีกำรรับงำนในส่วนของค่ำแรงรวมวสัดุหลกัใน
อตัรำท่ีสูง จะส่งผลใหมู้ลค่ำงำนของบริษทัสูงข้ึน ดงันั้นมูลค่ำตลำดรวมท่ีรวบรวมมำน้ี พอเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำเท่ำนั้น 
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14.1 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(ก)  รำยได ้
รำยไดข้องกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรรับจำ้ง ไดแ้ก่ รำยไดค้่ำบริกำรเสำเขม็เจำะ รำยไดง้ำนก ำแพงกนัดิน รำยได้

ค่ำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงโยธำ งำนฐำนรำก รำยไดบ้ริกำรทดสอบเสำเข็ม รำยไดค้่ำบริกำรอ่ืนๆ และรำยไดอ่ื้นนอกเหนือจำกกำร
ด ำเนินงำน เช่น ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น, ดอกเบ้ียรับ และก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน เป็นตน้  

ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีรำยไดห้ลกัจำกกำรบริกำร 1,887 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย รำยไดง้ำนเสำเข็มเจำะและก ำแพงกนัดิน 
(รับเฉพำะค่ำแรง) ร้อยละ 44, รำยไดง้ำนเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดิน (รับงำนรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 49, รำยไดง้ำนโครงสร้ำงและ
โยธำร้อยละ 2 และรำยไดจ้ำกงำนต่ำงประเทศร้อยละ 5 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรำยไดห้ลกัจำกกำรบริกำร 1,856 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย รำยไดง้ำนเสำเข็มเจำะและก ำแพงกนัดิน 
(รับเฉพำะค่ำแรง) ร้อยละ 29, รำยได้งำนเสำเข็มเจำะและก ำแพงกันดิน (รับงำนรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 65 และรำยได้จำกงำน
ต่ำงประเทศร้อยละ 6 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรำยไดห้ลกัจำกกำรบริกำร  1,863  ลำ้นบำท ประกอบดว้ย รำยไดง้ำนเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดิน 
(รับเฉพำะค่ำแรง) ร้อยละ 35 , รำยไดง้ำนเสำเข็มเจำะและก ำแพงกนัดิน (รับงำนรวมวสัดุหลกั) ร้อยละ 64  และรำยไดจ้ำกงำน
ต่ำงประเทศร้อยละ  1 

รำยได้ในปี 2559 เม่ือเทียบกับปี 2558   มีรำยได้หลกัเพ่ิมข้ึน 7 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.38 ซ่ึงท ำให้ผลก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึนจำกปี 2558  จ ำนวน 3 ลำ้นบำทคิดเป็นร้อยละ 1.97  ซ่ึงมำจำกกำรรับงำนในส่วนท่ีรับเฉพำะค่ำแรงจะมีอตัรำก ำไร
สูงกวำ่งำนท่ีรับค่ำแรงรวมค่ำวสัดุหลกั ซ่ึงงำนท่ีรับเฉพำะค่ำแรงและค่ำเคร่ืองจกัรอยูท่ี่ร้อยละ  35   ของรำยไดห้ลกัในปี 2559  ส่วน
ในปี 2558  อยูท่ี่ร้อยละ 29   ของรำยไดห้ลกั 

 
 

   



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

99 

 
 
รำยไดแ้ยกตำมแหล่งท่ีมำของรำยได ้
 2557 2558 2559 
            จำกแหล่งงำนภำครัฐ (ร้อยละ) 36 21 17 
            จำกแหล่งงำนภำคเอกชน (ร้อยละ) 64 79 83 

 จะเห็นไดว้ำ่งำนท่ีรับจำกภำครัฐจะลดลงอยำ่งต่อเน่ืองมำจำกกำรชะลอโครงกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐ โดยคำดวำ่ภำครัฐกลบัมำ
เร่ิมด ำเนินงำนก่อสร้ำงในปี 2560  

 
(ข)  ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย 

ตน้ทุนงำนรับจำ้ง   
ตน้ทุนงำนรับจำ้งประกอบดว้ย ค่ำวสัดุท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำง ค่ำจำ้งแรงงำน ค่ำเช้ือเพลิง ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิต

อ่ืนๆ 
ตน้ทุนงำนรับจำ้งปี 2557 เท่ำกบั 1,498.12 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2556 ซ่ึงเท่ำกบั 1,057.95 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.61 อนัมี

ผลมำจำกประเภทกำรรับงำนโดยในปี 2557 มีกำรรับงำนประเภทค่ำแรงรวมวสัดุหลกัเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 52 ของรำยไดร้วม ส่วนใน
ปี 2556 มีอยูร้่อยละ 30 ของรำยไดร้วม ประเภทงำนท่ีรับค่ำแรงรวมวสัดุหลกั ตน้ทุนจะสูงกวำ่งำนท่ีรับเฉพำะค่ำแรง 

ตน้ทุนงำนรับจำ้งปี 2558 เท่ำกบั 1,546.91 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2557 ซ่ึงเท่ำกบั 1,498.12 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.25 อนัมี
ผลจำกประเภทของกำรรับงำนโดยงำนท่ีรับมำเป็นงำนค่ำแรงรวมวสัดุหลกั รับเพ่ิมข้ึนมำเป็นร้อยละ 65 ของรำยไดห้ลกัจำกกำร
บริกำรในปี 2558 ซ่ึงในปี 2557 รับงำนค่ำแรงรวมวสัดุหลกัรับมำในอตัรำร้อยละ 49 ของรำยไดห้ลกัจำกกำรบริกำร 

ตน้ทุนงำนรับจำ้งปี 2559  เท่ำกบั 1,537.98 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2558  ซ่ึงเท่ำกบั 1,546.91 ลำ้นบำทลดลงร้อยละ 0.58 อนัมี
ผลจำกประเภทของกำรรับงำนโดยงำนท่ีรับมำเป็นงำนค่ำแรงรวมวสัดุหลกั รับเพ่ิมข้ึนมำเป็นร้อยละ  65 ของรำยไดห้ลกัจำกกำร
บริกำรในปี 2559 ซ่ึงในปี 2558 รับงำนค่ำแรงรวมวสัดุหลกัรับมำในอตัรำร้อยละ 35 ของรำยไดห้ลกัจำกกำรบริกำร 

 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรและอ่ืน ๆ 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรของปี 2557 เท่ำกบั 121.68 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2556 เท่ำกบั 83.74 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
45.30 ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำกส่วนของค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรงำนท่ีประเทศพม่ำ 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรของปี 2558 เท่ำกบั 126.18 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2557 เท่ำกบั 121.68 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3.69 ส่วนท่ีเพ่ิมมำจำกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนของบริษทั 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรของปี 2559 เท่ำกบั 137.04 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2558 เท่ำกบั 126.18 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
8.61 ส่วนท่ีเพ่ิมมำจำกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนของบริษทั, ค่ำใชจ่้ำยคดีควำมและขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
หน้ีสูญ 

ในปี 2557 บริษทัมีกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญจ ำนวน 2.8 ลำ้นบำท ซ่ึงเกิดจำกลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระเกิน 12 เดือน และมีกำรรับช ำระหน้ี
จำกลูกหน้ีท่ีตั้งส ำรองไวจ้  ำนวน 3.89 ลำ้นบำท 
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ในปี 2558 บริษทัไม่มีกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญและยงัไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีท่ีตั้งส ำรองไวจ้  ำนวน 8.67 ลำ้นบำท 
ในปี 2559 บริษทัไม่มีกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญและยงัไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีท่ีตั้งส ำรองไวจ้  ำนวน  2  แสนบำท 
 
(ค)  ก ำไรขั้นตน้และก ำไรสุทธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปี 2557 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 389 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2556 มีก ำไรขั้นตน้ 249 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 56  เน่ืองจำก

กำรเมืองสงบลงท ำใหส่้งมอบงำนไดเ้ร็วข้ึนกวำ่ปี 2556 
ในปี 2558 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 309 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2557 มีก ำไรขั้นตน้ 389 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 20.56 เน่ืองจำก

ประเภทของกำรรับงำน โดยงำนในปี 2557 จะมีงำนของรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวและสำยสีน ้ ำเงิน แต่งำนท่ีรับในปี 2558 จะเป็นงำนจำก
ภำคเอกชนประเภทอำคำรสูง  
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ในปี 2559 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 325 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2558 มีก ำไรขั้นตน้ 309 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.18 เน่ืองจำก

ประเภทของกำรรับงำน โดยงำนในปี 2558   จะมีงำนจำกภำคเอกชนประเภทอำคำร สูง   แต่งำนท่ีรับในปี 2559  จะเป็นงำนจำก
ภำคเอกชนประเภทอำคำรสูงและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ในปี 2557 บริษทัมีก ำไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่ส ำหรับปี 210 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2556 มีก ำไรเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่
ส ำหรับปี 2556 เท่ำกบั 142 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48 อนัเน่ืองจำกกำรส่งมอบงำนไดดี้ข้ึนกวำ่ปี 2556 และมีรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศ 

ในปี 2558 บริษทัมีก ำไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ำกบั 153.24 ลำ้นบำท ในปี 2557 เท่ำกบั 210 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 27.02 
อนัเป็นผลมำจำกก ำไรขั้นตน้ลดลง และมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในปี 2559 บริษทัมีก ำไรส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่เท่ำกบั 156.07 ลำ้นบำท ในปี 2558 เท่ำกบั 153.24 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.85 อนัเป็นผลมำจำกก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 

 
 (ง) กำรลงทุนในเคร่ืองจกัร 
 กำรลงทุนในปี 2557 จ ำนวน 97.85 ลำ้นบำท เป็นกำรซ้ือรถเครน โดยเป็นกำรซ้ือเขำ้มำทดแทนเพ่ือจะน ำรถเครนคนัเก่ำส่งไป
ท ำงำนท่ีต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเมียนมำร์ 
 กำรลงทุนในปี 2558 จ ำนวน 164 ลำ้นบำท เป็นกำรซ้ือรถเครนและเคร่ืองเจำะ โดยเป็นกำรซ้ือเขำ้มำทดแทนของเก่ำ เพ่ือจะ
น ำรถเครนคนัเก่ำส่งไปท ำงำนท่ีต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเมียนมำร์ 
 กำรลงทุนในปี 2559 จ ำนวน 197.64 ลำ้นบำท เป็นกำรซ้ือรถเครนและเคร่ืองเจำะ โดยเป็นกำรซ้ือเขำ้มำทดแทนของเก่ำ   เพ่ือ
รองรับกำรขยำยงำน และนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของหน่วยงำนรัฐ  

 
  (จ)  ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

ในปี 2556  กลุ่มบริษทัมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ำกบัร้อยละ 18 ในปี 2555 เท่ำกบัร้อยละ 17 ท ำให้มีอตัรำผลตอบแทน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.89 เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีเพ่ิมข้ึน ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัรำผลตอบแทนส่วนของผู ้
ถือหุน้เท่ำกบัร้อยละ 22 ในปี 2556 เท่ำกบัร้อยละ 18 ท ำใหอ้ตัรำผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 เน่ืองมำจำกผลก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับ
ปีเพ่ิมข้ึน 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ำกบัร้อยละ 15 ซ่ึงลดลงร้อยละ 31.81 เน่ืองมำจำกผลประกอบกำรลดลง 
จึงท ำใหก้ ำไรเบด็เสร็จลดลง 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ำกบัร้อยละ 15   เน่ืองมำจำกผลประกอบกำรเพ่ิมข้ึน จึงท ำให้ก ำไร
เบด็เสร็จเพ่ิมข้ึน 
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14.2  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
  14.2.1 สรุปสินทรัพยร์วมและหน้ีสินของกลุ่มบริษทั 

 
 

สินทรัพย ์
 สินทรัพยร์วมของปี 2557,2558 และ 2559 เท่ำกบั 1,725 ลำ้นบำท, 1,807 ลำ้นบำทและ 1,884 ลำ้นบำท 
 ในปี 2558 เทียบกบัปี 2557 มีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 82 ลำ้นบำท ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 44.78 ลำ้นบำท 
ส่วนใหญ่ท่ีลดลงคือลูกหน้ีกำรคำ้ยงัไม่เรียกช ำระ และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 127.58 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกใน
ส่วนสินทรัพยถ์ำวรในปี 2558 ไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเขำ้มำเพ่ิม เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่ำ และมีบำงส่วนมีแผนกำรท่ีจะส่งไป
ประเทศเมียนมำร์ 
 ในปี 2559 เทียบกบัปี 2558 มีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 77 ลำ้นบำท ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง  95 ลำ้นบำท ส่วน
ใหญ่ท่ีลดลงคือเงินลงทุนชัว่ครำว และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 172 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกในส่วนสินทรัพยถ์ำวรใน
ปี 2559 ไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเขำ้มำเพ่ิม เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่ำ เพ่ือรองรับกำรขยำยงำน และนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของ
หน่วยงำนรัฐ  
 
หน้ีสินรวม 
 หน้ีสินรวมของปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ำกบั 808 ลำ้นบำท, 814 ลำ้นบำท และ 816 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง
จะอยูท่ี่เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ โดยเจำ้หน้ีกำรคำ้จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จะข้ึนอยูก่บัอตัรำส่วนของกำรรับงำน ซ่ึงถำ้
ในปีใดมีอตัรำส่วนของกำรรับงำนแบบค่ำแรงรวมวสัดุหลกัสูงข้ึน กจ็ะท ำใหเ้จำ้หน้ีกำรคำ้เพ่ิมข้ึน และถำ้ในปีใด มีอตัรำส่วนกำรรับ
งำนเฉพำะค่ำแรงสูงข้ึนกจ็ะท ำใหส่้วนของเจำ้หน้ีกำรคำ้ลดลง 
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 ในปี 2558 ได้มีกำรออกหุ้นกูจ้  ำนวน 150 ลำ้นบำท ครบก ำหนดช ำระ 3 ปี โดยในกำรออกหุ้นกู้นั้ นเพ่ือท่ีจะน ำมำซ้ือ
เคร่ืองจกัร 
 
เงินกูร้ะยะยำว 
 เงินกูย้ืมระยะยำวของปี 2557 ถึง 2559  เท่ำกบั 23.50 ลำ้นบำท, 10.91 ลำ้นบำท และ 62.15 ลำ้นบำท บริษทัไดล้งทุนในกำร
ซ้ือเคร่ืองจกัรเขำ้มำเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่ำท่ีเส่ือมสภำพ และทดแทนเคร่ืองจกัรท่ีจะส่งไปท ำงำนท่ีประเทศพม่ำ บริษทัใชแ้หล่ง
เงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

ในปี 2558 ลดลงเพรำะเป็นกำรกูม้ำแบบลิสซ่ิง ไดมี้กำรช ำระหน้ีไปตำมก ำหนดระยะเวลำกำรผอ่น ส่วนในปี 2558 ไดเ้ปล่ียน
มำใชว้ิธีกำรออกหุน้กูแ้ทนกำรท ำลิสซ่ิง 

ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนเพรำะเป็นกำรกูจ้ำกธนำคำร  ไดเ้ปล่ียนมำใชว้ิธีกำรออกกูย้มืระยะยำวแทนกำรท ำลิสซ่ิง 
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ปี 2557 ถึง 2559 เท่ำกบั 917 ลำ้นบำท, 993 ลำ้นบำท และ 1,068 ลำ้นบำท ในส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนทุกปี 

อนัเน่ืองมำจำกผลกำรด ำเนินงำนมีผลก ำไรอยำ่งต่อเน่ือง 
 

สภำพคล่อง 
ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) เท่ำกบั 0.76 เท่ำ ในปี 2558 เท่ำกบั 0.82 เท่ำ และในปี 2557 

เท่ำกบั 0.88  เท่ำ บริษทัมีสัญญำกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงระบุวำ่ใหบ้ริษทัรักษำสภำพของอตัรำส่วนน้ีไวท่ี้ไม่เกิน 1.5   เท่ำ และใน
อตัรำส่วนของ Net Gearing ของปี 2559 เท่ำกบั 0.24 เท่ำ ในปี 2558 เท่ำกบั 0.20 เท่ำ และปี 2557 เท่ำกบั 0.23 เท่ำ จำกอตัรำส่วน
ดงักล่ำวแสดงใหเ้ห็นวำ่กลุ่มบริษทัมีสภำพคล่องท่ีดีข้ึน 
  
แหล่งท่ีมำของเงินทุน 

ปี 2557 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 808.08 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 723.29 ลำ้นบำทและหน้ีสินระยะยำว 84.79 ลำ้นบำท 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปี 2556 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 710.27 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 625.96 ลำ้นบำท และหน้ีสินระยะยำวเท่ำกบั 
84.31 ลำ้นบำท 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 814.26 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 582.19 ลำ้นบำท และหน้ีสินระยะยำว 232.07 
ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปี 2557 บริษทัหน้ีสินรวม 808.08 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 723.29 ลำ้นบำท และหน้ีสินระยะยำว 
84.79 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดเ้พ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสินระยะยำวเพ่ือเพ่ิมสภำพคล่องใหก้บัเงินทุนหมุนเวยีน 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 815.95 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 545.12 ลำ้นบำท และหน้ีสินระยะยำว 270.82 
ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปี 2558 บริษทัหน้ีสินรวม 814.26 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน 582.19 ลำ้นบำท และหน้ีสินระยะยำว 
232.07 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดเ้พ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสินระยะยำวเพ่ือเพ่ิมสภำพคล่องใหก้บัเงินทุนหมุนเวยีน 

ซ่ึงบริษทัใชแ้หล่งเงินทุนหมุนเวยีนจำกสถำบนักำรเงิน,จำกเจำ้หน้ีกำรคำ้ และกำรออกหุน้กู ้
 




