บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จำกัด )มหำชน(

16. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จำกัด )มหำชน( )Thai Enger Holding Public Company Limited) (“TIGER” หรือ
“บริษทั ฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนบริษทั อื่น )Holding Company)
โดยในปั จจุบนั บริษัทฯ มีกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด )Thai Enger
Company Limited) (“TEC” หรือ “บริษทั แกน”) ซึง่ เป็ นบริษทั แกน )Core Company) ประกอบธุรกิจหลักคือให้บริกำร
รับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโยธำทุกประเภท )Construction Contractor – Build & Design) รวมทัง้ งำนออกแบบ
วิศวกรรม และงำนออกแบบสถำปั ตยกรรม รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทแกนซึ่งท ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ กำรและ
สนับสนุนกำรก่อสร้ำง โดยมีรำยละเอียดและสัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้
1) บริษทั ทีอจี ี อลูมนิ ัม่ จำกัด (“TEA”) เป็ นบริษทั ย่อยซึ่งถือหุ้นโดย TEC ร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจออกแบบ
และผลิต พร้อมติดตัง้ อุปกรณ์จำกกระจกและอลูมเิ นียมสำหรับงำนสถำปั ตยกรรม เช่น งำนประตูจำกอลูมเิ นียม
งำนหน้ ำ ต่ ำ งจำกอลู ม ิเนี ย ม ผนั ง กระจก (Glass Curtain Wall) และแผ่ น อลู ม ิเนี ย มคอมโพสิท (Aluminum
Composite Cladding) เป็ นต้น
2) บริษทั ทีอี แมค จำกัด )“TEM”) เป็ นบริษทั ย่อยซึ่งถือหุน้ โดย TEC ร้อยละ 70.00 (อีกร้อยละ 30 ถือหุน้ โดยนำย
วสันต์ เล็กประเสริฐซึง่ เป็ นผูม้ ปี ระสบกำรณ์ดำ้ นธุรกิจซือ้ มำขำยไปอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วกับงำนก่อสร้ำง และเป็ นบุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้อง) ประกอบธุรกิจออกแบบ และผลิต พร้อมติดตัง้ ระบบน้ ำดีและน้ ำเสีย รวมทัง้ จัดหำและจำหน่ ำย
วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำงอื่นๆ เช่น เครื่ องสุขภัณฑ์ กระเบื้องปูพ้นื อุปกรณ์ และระบบปรับ
อำกำศ เครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ ำ เป็ นต้น
ข้อมูลการจัดโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั
ในกำรเตรีย มควำมพร้อ มเพื่อ กำรเสนอขำยหุ้น ต่ อ ประชำชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกและกำรเข้ำจดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai – Market for Alternative Investment) ซึ่งแต่เดิมมีโครงสร้ำงธุรกิจ 2 กลุ่มรวมเข้ำด้วยกัน
คือ 1) กลุ่มธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรทุกประเภท และงำนออกแบบดำเนินกำรโดยบริษทั ไทย อิงเกอร์ จำกัด
)TEC( และ 2) กลุ่มธุรกิจรับเหมำงำนติดตัง้ และวำงระบบทำงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรจรำจรและคมนำคม
ดำเนินกำรโดยบริษทั ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด (TET) ภำยใต้กำรถือหุน้ ของบริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จำกัด
(มหำชน) อย่ำงไรก็ตำมเมือ่ วันที่ 19 มิถุนำยน 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ของ TIGER ครัง้ ที่ 4/2561 ได้มมี ติ
อนุ มตั ใิ ห้ขำยหุน้ TET จำนวนของบริษัท 8.612 ล้ำนหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมด ให้แก่กลุ่มนำย
บริพนั ธุ์ วรรณขจรกิจ ในรำคำหุ้นละ 10.00 บำท รวมเป็ นเงินจำนวน 86.12 ล้ำนบำท โดยอ้ำงอิงจำกรำคำต้นทุนที่
TIGER ลงทุนใน TET ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำหุน้ ละ 10.00 บำท เพื่อเป็ นกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำร
รับเหมำก่อสร้ำงออกจำกกลุ่ม TIGER และมุ่งพัฒ นำธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรทุกประเภท และงำนออกแบบ
รวมถึงธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องให้เติบได้อย่ำงมันคงและยั
่
งยื
่ น รวมทัง้ ได้มกี ำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ำงกำรถือ หุน้ ของ TIGER
ระหว่ำงผูถ้ อื หุน้ ของ TEC และ TET โดยมีขนั ้ ตอนเปลีย่ นแปลง ดังนี้
1. กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ TET ซึ่งได้แก่นำยบริพนั ธุ์ วรรณขจรกิจ และนำยวินัย วรรณขจรกิจได้ขำยหุ้นของ
TIGER ทีถ่ อื อยูท่ งั ้ หมดจำนวน 165.48 ล้ำนหุน้ ให้แก่นำยจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์จำนวน 99.29 ล้ำนหุน้ และ
นำยกิต ติ ดุษ ฎีพ ฤฒิพ นั ธุ์จำนวน 66.19 ล้ำนหุ้น พร้อมกับ ได้ยกเลิกสัญ ญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น ซึ่งใช้ในกำร
บริหำรธุรกิจร่วมกันทีไ่ ด้จดั ทำขึน้ เมือ่ วันที่ 18 มกรำคม 2560
2. TIGER ได้ขำยหุน้ ของ TET ทีถ่ อื อยู่ทงั ้ หมดจำนวน 8.612 ล้ำนหุน้ ให้แก่กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมของ TET ซึง่ ได้แก่
นำยบริพนั ธุ์ วรรณขจรกิจ จำนวน 5.235 ล้ำนหุน้ และนำยวินยั วรรณขจรกิจจำนวน 3.377 ล้ำนหุน้
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แนวทางในการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
ทัง้ นี้ เนื่องจำกกลุ่มบริษทั มีกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจใหม่ตำมข้อมูลข้ำงต้น โดยกำรขำย TET ออกไปตัง้ แต่วนั ที่
27 มิถุนำยน 2561 ดังนัน้ เพื่อให้แนวทำงในกำรวิเครำะห์ผ ลกำรดำเนิ น งำนและฐำนะทำงกำรเงิน ของกลุ่ม บริษัท
สะท้อนให้เห็น ถึงโครงสร้ำงธุรกิจ ของกลุ่ม บริษัท ในปั จจุบนั ที่ม กี ำรลงทุนใน TEC และบริษัทย่อยของ TEC (รวม
เรียกว่ำกลุ่ม TEC) เท่ำนัน้ กลุ่ม บริษัท ได้จดั ท ำงบเสมือนของ TIGER โดยเสมือนว่ำ TIGER จัดตัง้ ขึ้น ตัง้ วัน ที่ 1
มกรำคม 2558 และรับรูผ้ ลประกอบกำรของเฉพำะกลุ่ม TEC เท่ำนัน้ และไม่มกี ำรรับรูผ้ ลกำรดำเนินงำนและฐำนะ
กำรเงินของ TET รวมถึงกิจกำรร่วมค้ำที่เกี่ยวข้องในงบเสมือนนี้ และถือ เสมือนให้ เงินลงทุนในหุน้ ของ TET จำนวน
86.12 ล้ำนบำท เป็ นเงินลงทุนทัวไปที
่
่แสดงอยู่ภำยใต้ เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อขำย โดยมูลค่ำตำมรำคำทุนเดิม กลุ่ม
บริษทั ได้จดั ทำงบกำรเงินเสมือนของบริษทั ฯ สำหรับงวดปี 2558 – งวดปี 2560 ที่ผ่ำนกำรสอบทำนจำกผูส้ อบบัญชี
เป็ นที่เรียบร้อย สำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และงวด 6 เดือนของปี 2560 ที่นำมำ
เปรียบเทียบ ผลกำรดำเนิ น งำนของบริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด และกิจกำรร่วมค้ำทีอีทีจน ถึงวัน ที่ 27
มิถุนำยน 2561 มิได้รวมอยู่ในงบกำรเงินที่แสดงอยู่ภำยใต้ผลกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง แต่แสดงโดยรวมเป็ นรำยกำร
แยกต่ำงหำกในงบกำไรขำดทุน ภำยใต้กำไร )ขำดทุน( จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก จึงมิได้มกี ำรจัดทำงบกำรเงิน
เสมือนเพือ่ ใช้ในกำรเปรียบเทียบสำหรับงวดดังกล่ำว
16.1 ภาพรวมของผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
บริษัทแกน และบริษัทย่อยของบริษัทแกน ดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องสนับสนุ นกำร
ก่อสร้ำง กลุ่มบริษทั ยังมุ่งพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่มปี ระสิทธิภำพให้แก่ลูกค้ำ มุ่งเน้นกำรรับ
งำนทีม่ อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นทีส่ งู รวมทัง้ ยังสำมำรถบริหำรต้นทุนให้เป็ นไปตำมนโยบำยในกำรรักษำอัตรำกำไรขัน้ เฉลีย่
ให้ในระดับที่กลุ่มบริษทั กำหนดไว้ โดยในระหว่ำงปี 2558 จนถึงปั จจุบนั กลุ่มบริษทั ยังไม่เคยมีโครงกำรที่ต้นทุนที่
เกิดขึน้ จริงหลังปิ ดโครงกำรสูงกว่ำมูลค่ำต้นทุนโครงกำรที่ประมำณไว้อย่ำงเป็ นสำระสำคัญ )Cost overrun) ถึงแม้
ช่วงที่ผ่ำนมำจำนวนเงินลงทุนของภำคเอกชนยังคงชะลอตัว จำกปั จจัยควำมเชื่อมันของนั
่
กลงทุนต่อภำพรวมข อง
เศรษฐกิจโลก รวมไปถึงควำมเชื่อมันต่
่ อเสถียรภำพของรัฐบำลไทย หำกแต่กลุ่มบริษัทยังสำมำรถเพิม่ รำยได้ให้
เติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรในกลุ่มธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงสำมำรถแบ่งได้เป็ น 4
ประเภท คือ 1( รำยได้จำกโครงกำรโรงแรมและรีสอร์ท 2( รำยได้จำกโครงกำรโรงพยำบำล อำคำรสำนักงำน และ
อำคำรอื่นๆ 3( รำยได้จำกโครงกำรสำธำรณูปโภค และงำนภำครัฐ และ 4( รำยได้จำกโครงกำรขนำดเล็ก และงำน
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในช่วง 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ ตัง้ แต่ปี 2558 – 2560 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่ม บริษัท มีรำยได้จำกกำร
ดำเนิ น ธุรกิจก่อสร้ำงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องสนับสนุ นกับกำรก่อสร้ำง จำนวน 365.18 ล้ำนบำท 489.87 ล้ำนบำท
614.85 ล้ำนบำท และ 353.42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และมีกำไรสุทธิจำนวน 9.29 ล้ำนบำท 36.65 ล้ำนบำท 67.74
ล้ำนบำท และ 31.30 ล้ำนบำท
16.2 การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั จะทำกำรวิเครำะห์ภำยใต้งบกำรเงินรวมเสมือนซึ่งรวมผลกำร
ดำเนินงำนเฉพำะกลุ่มรับเหมำก่อสร้ำงและธุรกิจสนับสนุ นทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งจะได้ จะอธิบำยปั จจัยหลักทีเ่ ป็ นผลมำจำก
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยที่กระทบผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของกลุ่มบริษทั เพื่อให้นักลงทุนได้เข้ำใจ
ภำพรวมและสำเหตุหลักของกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวเลขจำกงบกำรเงิน โดยกำรวิเครำะห์น้ีจะอ้ำงอิงงบกำรเงิน
รวมเสมือนของกลุม่ บริษทั สำหรับปี 2558 – 2560 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ดังนี้
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16.2.1 การวิ เคราะห์ด้านรายได้
ในปี 2558 - 2560 กลุม่ บริษทั มีรำยได้รวมจำนวน 369.41 ล้ำนบำท 495.03 ล้ำนบำท และ 616.40 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate) ที่รอ้ ย
ละ 29.17 ในขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่ม บริษัท มีรำยได้รวม จำนวน 353.90 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ จำนวน 91.10 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 34.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
รำยได้ของกลุ่มบริษทั แบ่งแยกตำมหน่วยธุรกิจดำเนินงำนสำมำรสรุปได้ ดังนี้
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้จากการดาเนิ นการแบ่งตามกลุ่มธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั

โครงสร้างรายได้1

ปี 2558

ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท
1) รายได้จากธุรกิ จรับเหมาก่อสร้างและงานออกแบบ
รำยได้ของ TEC
355.42 96.21 482.75
2) รวมรายได้จากธุรกิ จสนับสนุนงานรับเหมาก่อสร้าง
รำยได้ของ TEA2
9.76
2.64
7.12
3
รำยได้ของ TEM
365.18 98.86 489.87
4
รำยได้อ่นื
4.23
1.14
5.16
รายได้รวม
369.41 100.00 495.03

งวด 6 เดือนแรก

ปี 2560

ปี 2560

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

97.52

614.55

99.70

260.85

1.44

0.30

0.05

98.96
1.04
100.00

614.85
1.55
616.40

99.75
0.25
100.00

ปี 2561

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

99.26

333.93

94.36

1.42

0.54

262.27
0.53
262.80

99.80
0.20
100.00

16.09
3.40
353.42
0.48
353.90

4.55
0.96
99.87
0.13
100.00

หมำยเหตุ:
1)
2)
3)
4)

เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 กำรนำเสนอข้อมูลงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ จึงเสมือนว่ำ บริษทั ฯ ได้มผี ลดำเนินกำรของ
TEC ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2558 และ TEA ซึง่ ก่อตัง้ ในวันที่ 18 มิถุนำยน 2558 และรวม TEM ซึง่ ก่อตัง้ ในวันที่ 15 มีนำคม 2561
รำยได้ของ TEA ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นเป็ นรำยได้ทต่ี ดั รำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริษทั แล้ว ทัง้ นี้ ในปี 2558 ถึงปี 2560 และในงวด 6 เดือนแรกปี
2561 จำนวน 5.43 ล้ำนบำท 5.74 ล้ำนบำท 3.43 ล้ำนบำท และ 5.31 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
รำยได้ของ TEM ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นเป็ นรำยได้ท่ตี ดั รำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริษทั แล้ว ในงวด 6 เดือนแรกปี 2561 จำนวน 0.36 ล้ำนบำท
(TEM จดทะเบียนจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 15 มีนำคม 2561 จึงทำให้ในปี ก่อนหน้ำไม่มรี ำยกำรระหว่ำงกัน)
รำยได้อน่ื ประกอบด้วย กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ ดอกเบีย้ รับ เงินรับล่วงหน้ำทีร่ บั รูเ้ ป็ นรำยได้และค่ำบริกำรเรียกเก็บอืน่ ๆ

รายได้จากการขายและให้บริ การ
ในปี 2558 - 2560 และในช่ วง 6 เดือ นแรกของปี 2561 กลุ่ ม บริษัท มีรำยได้จ ำกกำรขำยและบริก ำรจ ำนวน
365.18 ล้ำนบำท 489.87 ล้ำนบำท 614.85 ล้ำนบำท และ 353.42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ประกอบไปด้วยรำยได้
จำกกำรขำยและบริกำรในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง ซึ่งดำเนินงำนโดย TEC ร้อยละ 96.21 ร้อยละ 97.52 ร้อยละ
99.70 และร้อยละ 94.36 ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัท ตำมลำดับ และส่วนที่เหลือมำจำกธุรกิจสนับสนุ นงำน
ก่อสร้ำงและรำยได้อ่นื โดย TEA จะมีรำยได้จำกกำรผลิตและติดตัง้ อลูมเิ นียมเพือ่ กำรตกแต่งให้แก่ลกู ค้ำของ TEC
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ำก่อสร้ำงกลุ่มโครงกำรโรงแรม รีสอร์ทและอำคำรสำนักงำน สำหรับรำยได้จำก TEM ซึ่ง
เป็ นหน่ วยธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษทั ที่มสี ดั ส่วนกำรลงทุนร้อยละ 70 เริม่ มีรำยได้จำกกำรขำยในช่วงไตรมำส 2
ของปี 2561 ทัง้ นี้ โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษทั ทีร่ บั รูใ้ นปี 2558 – 2560 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561
สำมำรถแบ่งประเภทลูกค้ำและหน่วยธุรกิจสรุปได้ ดังนี้
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บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จำกัด )มหำชน(
รายได้จากการขายและบริ การของกลุ่ม TEC แบ่งแยกตามประเภทลูกค้าและหน่ วยธุรกิ จ
ลักษณะงานโครงการก่อสร้าง
1) รำยได้จำกโครงกำรโรงแรมและ
รีสอร์ท
2) รำยได้ จ ำกโครงกำรอำคำร
สำนักงำน และอำคำรอื่นๆ
3) รำยได้จำกโครงกำร
สำธำรณูปโภค และงำนภำครัฐ
4) รำยได้จำกโครงกำรขนำดเล็ก
และงำนทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ1
รวมรายได้ดาเนิ นการของ TEC
5) รำยได้สว่ นของ TEA2
6) รำยได้สว่ นของ TEM3
รวมรายได้จากการดาเนิ นการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท ร้อยละ

งวด 6 เดือนแรก
ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ

งวด 6 เดือนแรก
ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

215.89

59.12

152.99

31.23

83.37

13.56

19.77

7.54

55.92

15.82

120.56

33.01

22.17

4.53

186.53

30.34

45.08

17.19

106.38

30.10

8.44

2.31

284.14

58.00

341.04

55.47

195.04

74.37

143.97

40.74

10.53

2.88

23.45

4.79

3.61

0.59

0.96

0.37

27.66

7.83

355.42
9.76
0.00
365.18

97.33
2.67
0.00
100.00

482.75
7.12
0.00
489.87

98.55
1.45
0.00
100.00

614.55
0.30
0.00
614.85

99.95
0.05
0.00
100.00

260.85
1.42
0.00
262.27

99.46
0.54
0.00
100.00

333.93
16.09
3.40
353.42

94.49
4.55
0.96
100.00

หมำยเหตุ:
1. TEC มีกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วเนื่องจำกงำนก่อสร้ำงของลูกค้ำ เช่น เครือ่ งปรับอำกำศ เครือ่ งกำเนิดไฟ เป็ นต้น ให้แก่เจ้ำของโครงกำรซึ่งเป็ นลูกค้ำของ TEC เองหรือจำหน่ำย
ให้แก่ผรู้ บั เหมำช่วง )Sub-Contractor(
2. รำยได้ของ TEA ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นเป็ นรำยได้ทต่ี ดั รำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริษทั แล้ว ทัง้ นี้ ในปี 2558 ถึงปี 2560 และในงวด 6 เดือนแรกปี 2561 จำนวน 5.43 ล้ำน
บำท 5.74 ล้ำนบำท 3.43 ล้ำนบำท และ 5.31 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
3. รำยได้ของ TEM ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นเป็ นรำยได้ทต่ี ดั รำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริษทั แล้ว ในงวด 6 เดือนแรกปี 2561 จำนวน 0.36 ล้ำนบำท (TEM จดทะเบียนจัดตัง้
เมือ่ วันที่ 15 มีนำคม 2561 จึงทำให้ในปี ก่อนหน้ำไม่มรี ำยกำรระหว่ำงกัน)

ก) รายได้รบั เหมาก่อสร้างจากการดาเนิ นธุรกิ จของ TEC
ปี 2558 เทียบปี 2559
TEC มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในปี 2559 เท่ำกับ 482.75 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2558 มีจำนวน
355.42 ล้ำนบำท เติบโตเพิม่ ขึน้ เป็ นจำนวน 127.33 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 35.82 เนื่องจำก TEC
มีกำรรับรูร้ ำยได้กำรขำยและกำรบริกำรในโครงกำรทีม่ มี ลู ค่ำเพิม่ ขึน้ คือ งำนโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำร
ผลิตน้ ำประปำ กำรประปำส่วนภูมภิ ำค เขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 269.47 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ น
งำนโครงกำรสำธำรณูปโภคและงำนภำครัฐ จึงทำให้ในปี 2559 มีสดั ส่วนรำยได้จำกกลุ่มดังกล่ำวเพิม่ ขึน้
เป็ นร้อยละ 58.00 ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของกลุ่ม บริษัท นอกจำกนี้ ยงั มีงำนโครงกำร
ก่อสร้ำงคอนโดมิเนี ยม เช่น งำนโครงกำร Sync Nature จำนวน 93.52 ล้ำนบำท ที่รบั รู้เพิ่มเติมในปี
2559
ปี 2559 เทียบปี 2560
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในปี 2560 เท่ำกับ 614.55 ล้ำนบำท ซึง่ เติบโตเพิม่ ขึน้ จำกปี 2559 จำนวน
131.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.30 เนื่องจำก TEC มีกำรรับรูร้ ำยได้กำรขำยและกำรบริกำรจำก
งำนที่ต่อเนื่องในส่วนที่ยงั ไม่ได้แล้วเสร็จมำจำกปี ก่ อนหน้ำ โดยเฉพำะงำนโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำร
ผลิตน้ ำประปำ กำรประปำส่วนภูมภิ ำค เขือ่ นพระปรง จังหวัดสระแก้ว เป็ นมูลค่ำ 327.91 ล้ำนบำทจึงทำ
ให้ในปี 2560 TEC ยังคงมีสดั ส่วนรำยได้จำกกลุ่มงำนภำครัฐ ร้อยละ 55.47 ของรำยได้ของกลุ่มบริษทั
และนอกจำกนี้ในระหว่ำงปี 2560 TEC ยังมีกำรทำสัญญำและเริม่ รับรูร้ ำยได้คำ่ ก่อสร้ำงจำกโครงกำรใหม่
จ ำนวนถึง 7 สัญ ญำ โดยรำยละเอีย ดของโครงกำรที่รบั เพิ่ม ในปี 2560 โดยสัญ ญำที่ส ำคัญ ได้แ ก่
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บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จำกัด )มหำชน(

โครงกำรก่อสร้ำงโรงแรมและรีสอร์ท โรงแรมลำบำรีส )Labaris) จำนวน 83.37 ล้ำนบำท )คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จปลำยปี 2561( โครงกำรก่อสร้ำงปั ้มน้ ำมัน ปตท. จังหวัดสระแก้ว จำนวน 41.6 ล้ำนบำท )แล้วเสร็จ
ในไตรมำส 4 ปี 2560) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ Sun Parking จำนวน 39.13 ล้ำนบำท )คำดว่ำจะ
แล้วเสร็จในปลำยปี 2561) โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ออกกำลังกำย The Boost Fitness Center จำนวน
39.44 ล้ำนบำท )คำดว่ำจะแล้วเสร็จในกลำงปี 2561) และโครงกำรตกแต่งภำยในโรงพยำบำลพิษณุ เวช
จำนวน 22.14 ล้ำนบำท )แล้วเสร็จในไตรมำสแรกของปี 2561(
6 เดือนแรกของปี 2561 และ 2560
TEC มีร ำยได้จ ำกกำรขำยและบริก ำรในช่ ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2561 และ 2560 จ ำนวน 333.93
ล้ำนบำท และ 260.85 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำนวน 73.08 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 28.02 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมำปริมำณโครงกำรก่อสร้ำงในมือที่เพิม่ มำกขึน้ โดยในช่วง 6 เดือนแรกปี
2561 TEC มีโครงกำรก่ อ สร้ำงที่อ ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนิ น กำรขนำดใหญ่ แ ละขนำดกลำงจ ำนวนถึง 7
โครงกำร เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2560 ที่มเี พียง 5 โครงกำร โดยโครงกำรใหญ่ท่รี บั รูใ้ นช่วง
ครึ่ง ปี แรกของปี 2561 ได้แ ก่ นิ ค มอุ ต สำหกรรมสระแก้ว จ ำนวน 98.48 ล้ำ นบำท )ปี 2560 : ไม่ ม ี(
โรงแรมลำบำรีส )Labaris) จำนวน 55.92 ล้ำนบำท )ปี 2560 จำนวน 19.77 ล้ำนบำท( และงำนกำร
ประปำพระปรงจำนวน 45.50 บำท )ปี 2560 จำนวน 195.04 บำท( นอกจำกนัน้ TEC ยังไม่รำยได้จำก
งำนโครงกำรที่เริม่ ในปี 2561 อีกจำนวน 2 โครงกำร คืองำนก่อสร้ำงอำคำรที่จอดรถ โครงกำร Sun
Parking ที่มกี ำรรับรูร้ ำยได้จำนวน 36.63 ล้ำนบำท และงำน Hardscape โครงกำร Singha Complex
จำนวน 14.74 ล้ำนบำท
นอกจำกรำยได้ของงำนก่อสร้ำง ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 TEC มีรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยระบบ
เครือ่ งปรับอำกำศ สำหรับโครงกำร Marvel Experience ซึง่ มีมลู ค่ำสูงถืง 26.19 ล้ำนบำท
ข) รายได้รบั จากธุรกิ จสนับสนุนงานรับเหมาก่อสร้างจากการดาเนิ นธุรกิ จของ TEA และ TEM
ในส่วนของ TEA แต่เดิม ก่อตัง้ ขึ้นเพื่อสนับ สนุ น งำนก่อ สร้ำง โดยเป็ น บริษัทย่อยของ TEC เพื่อกำร
ออกแบบและผลิต พร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ สำหรับงำนสถำปั ตยกรรมจำกกระจกและอลูมเิ นียม เช่น ขอบ
ประตูจำกอลูมเิ นียม ขอบหน้ำต่ำงจำกอลูมเิ นียม และบำนกระจก เป็ นต้น ให้แก่งำนโครงกำรก่อสร้ำง
ของลูกค้ำ TEC เป็ นส่วนใหญ่โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ โครงกำรก่อสร้ำงโรงแรม เนื่องจำกงำนดังกล่ำวเป็ นงำน
ที่ต้องมีกระบวนกำรผลิต กำรออกแบบ กำรติดตัง้ ที่ต้องผ่ำนกำรควบคุม รวมถึงระยะเวลำกำรผลิตที่
สอดคล้องกับระยะเวลำกำรก่อสร้ำงโครงกำรในปี 2559 – 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 TEA มี
รำยได้ท่เี ป็ นกำรให้บริกำรแก่ ลูกค้ำจำนวน 9.76 ล้ำนบำท 7.12 ล้ำนบำท 0.30 ล้ำนบำท และ 16.05
ล้ำนบำท ในปี 2560 TEA มีรำยได้ลดลงค่อนข้ำงมำกเป็ น ผลมำจำกกำรที่ TEA อยู่ในระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงโรงงำนผลิตอุป กรณ์ แห่งใหม่ท่ีจงั หวัด ฉะเชิงเทรำ ซึ่งคำดว่ำจะเริม่ เปิ ดสำยกำรผลิตได้ภำย
ในช่วงไตรมำส 2 ของปี 2561 ประกอบกับลูกค้ำกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทของ TEC ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ำทีม่ ี
ควำมต้องกำรใช้อุปกรณ์ ประเภทนี้ มีจำนวนลดลงในปี 2560 อย่ำงไรก็ตำมในช่วง 6 เดือนแรกของปี
2561 TEA มีรำยได้ 21.40 ล้ำนบำท โดยตัง้ แต่ไตรมำส 2 ของปี 2561 TEA และ TEM ได้ทำกำรตลำด
ขยำยไปงำนขำยและให้บริกำรไปยังลูกค้ำภำยนอกกลุม่ บริษทั ให้มำกยิง่ ขึน้
16.2.2 การวิ เคราะห์ด้านต้นทุนขายและต้นทุนค่าก่อสร้าง และกาไรขัน้ ต้น
ในรอบปี 2558 - 2560 และ 6 เดือนแรก ของปี 2561 กลุ่ม บริษัท ต้นทุน กำรขำยและบริกำรจำนวน
287.78 ล้ำนบำท 412.12 ล้ำนบำท 501.38 ล้ำนบำท และ 295.34 ล้ำนบำท โดยต้นทุนของบริษัทจะ
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ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน อันได้แก่ 1) ต้นทุนวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงใช้ไป )Construction
material) 2) ต้นทุนค่ำแรงและต้นทุนรับเหมำช่วง )Labour & Subcontractor) ซึ่งประกอบด้วยค่ำแรง
พนักงำนก่อสร้ำงรำยวัน และค่ำบริกำรจ่ำยให้ผู้รบั เหมำช่วง และ 3) โสหุ้ยค่ำก่อสร้ำงและค่ำใช้จ่ำย
ส่วนกลำงปั นส่วน )Construction overhead) อันได้แก่ เงินเดือนวิศวกรผู้ค วบคุม งำนปั นส่วน ค่ำเช่ำ
เครื่องจักร ค่ำน้ ำค่ำไฟฟ้ ำโครงกำรก่อสร้ำง ทัง้ นี้สดั ส่วนของต้นทุนทัง้ 3 องค์ประกอบดังกล่ำวจะแปรผัน
ไปตำมขนำดและลักษณะของกำรก่อสร้ำงแต่ละโครงกำร โดยมีรำยละเอียดแบ่งแยกตำมกลุม่ ธุรกิจดังนี้
ตารางแสดงโครงสร้างต้นทุนขายและต้นทุนก่อสร้างแบ่งตามกลุ่มธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั
โครงสร้างต้นทุนขาย
และต้นทุนก่อสร้าง1

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

งวด 6 เดือนแรก
ปี 2560
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
80.83 214.67
81.69
0.51
1.10
0.42

งวด 6 เดือนแรก
ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
275.24
77.77
17.07
4.82
3.03
0.86
295.34
83.45

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท
TEC2
275.89 74.68
401.97
81.20
498.22
TEA
11.89
3.22
10.14
2.05
3.17
TEM
รวมต้นทุนดาเนิ นการ
287.78 77.90
412.12
83.25
501.39
81.34 215.77
82.10
หมำยเหตุ
1) เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 กำรนำเสนอข้อมูลงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ จึงเสมือนว่ำ บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรซื้อ TEC ตัง้ แต่ปี
2558 และ TEA ซึง่ ก่อตัง้ ในวันที่ 18 มิถุนำยน 2558 และรวม TET ซึง่ ก่อตัง้ ในวันที่ 9 กันยำยน 2559
2) ต้นทุนจำกกำรขำยและบริกำรของ TEC นัน้ มีกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกันในปี 2558 จำก 281.32 เหลือ 275.89 ล้ำนบำทและในปี 2559 มีกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
จำก 407.71 เหลือ 401.97 ล้ำนบำท และในปี 2560 มีกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกันจำก 501.65 เหลือ 498.22 ล้ำนบำท ในช่วง 6 เดือนปี 2561 มีกำรตัดรำยกำร
ระหว่ำงกันจำก 280.56 เหลือ 275.24 ล้ำนบำท

ก) ต้นทุนขายและบริ การของ TEC
ปี 2558 เทียบปี 2559
ในปี 2559 TEC มีต้ น ทุ น กำรขำยและบริก ำรจ ำนวน 401.97 ล้ำ นบำท ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น จำกปี 2558
จำนวน 126.08 ล้ำนบำทหรือคิดเป็ น ร้อยละ 45.70 ซึ่งเป็ นกำรเพิ่มขึ้นเนื่องจำกโครงกำรก่อสร้ำง
ขยำยกำรผลิตน้ ำประปำ กำรประปำส่วนภูมภิ ำค เขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว และงำนโครงกำร
Sync Nature เนื่องจำกเป็ นงำนโครงกำรที่มมี ูลค่ำสูงขึน้ กว่ำงำนในปี 2558 นอกจำกนี้ ในปี 2559
TEC ยังมีกำรจัดกลุ่ม ประเภทรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 9.70 ล้ำนบำทปรับ มำเป็ น
ต้นทุนในขำยและบริกำรเพือ่ ให้ตรงตำมลักษณะของรำยจ่ำย
ปี 2559 เทียบปี 2560
ในปี 2560 TEC มีตน้ ทุนกำรขำยและบริกำรจำนวน 498.22 ล้ำนบำท ซึ่งเติบโตเพิม่ ขึน้ จำกปี 2559
จำนวน 96.25 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.94 เนื่องจำก TEC มีต้นทุนกำรขำยและบริกำรจำก
งำนที่ต่อเนื่องในส่วนที่ยงั ไม่ได้แล้วเสร็จมำจำกปี ก่อนหน้ำคืองำนโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำรผลิต
น้ ำประปำ กำรประปำส่วนภูมภิ ำค เขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว และนอกจำกนี้ยงั มีตน้ ทุนกำรขำย
และบริกำรจำกงำนโครงกำรใหม่ จำนวน 7 โครงกำร ที่มกี ำรเริม่ โครงกำรก่อสร้ำงในปี 2560 อำทิ
งำนก่ อ สร้ำงโรงแรมลำบำรีส )Labaris) โครงกำรก่ อ สร้ำงปั ้ ม น้ ำมัน ปตท. จังหวัด สระแก้ว และ
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ Sun Parking เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำมจะเห็นได้ว่ำอัตรำกำรเพิม่ ขึ้น
ของต้นทุนขำยและกำรก่อสร้ำงของกลุ่ม บริษทั ในปี 2560 ต่ำกว่ำอัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ในกำร
ขำยและบริกำร ซึง่ แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรจัดกำรต้นทุนทีด่ ขี น้ึ
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6 เดือนแรกของปี 2561 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560
TEC มีต้นทุนจำกกำรขำยและบริกำร ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 มีจำนวน 275.24 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ 60.57 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 28.22 ล้ำนบำท สอดคล้องกับรำยได้จำกกำรขำยและ
บริก ำรที่เพิ่ม ขึ้น ในช่ ว งเดีย วกัน อย่ำ งไรก็ต ำม TEC มีต้น ทุ น กำรก่ อ สร้ำงส่ว นเพิ่ม ในโครงกำร
ก่อสร้ำงขยำยกำรผลิตน้ ำประปำ กำรประปำส่วนภูมภิ ำค เขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว จำนวน
3.20 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกฝนที่ตกหนักจนทำให้เครือข่ำยท่อน้ ำประปำที่วำงไปแล้ว และแพสูบน้ ำ
ของโครงกำรเกิด กำรช ำรุด เสีย หำย TEC จึง มีก ำรปรับ ปรุงประมำณกำรต้น ทุ น ก่ อ สร้ำงให้ร วม
ผลกระทบดังกล่ำว ส่งผลให้ต้นทุนก่อสร้ำงในไตรมำส 1 ของปี 2561 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย นอกจำกนัน้
บริษั ท ยัง มีต้ น ทุ น ขำยส ำหรับ กำรจ ำหน่ ำ ยระบบเครื่อ งปรับ อำกำศ ส ำหรับ โครงกำร Marvel
Experience จำนวน 25.15 ล้ำนบำท
ข) ต้นทุนขายและบริ การของ TEA และ TEM
ต้นทุนกำรขำยของ TEA ประกอบด้วยค่ำวัสดุและอุปกรณ์ รวมไปถึงค่ำแรงงำน เป็ นองค์ประกอบ
หลัก ทัง้ นี้ ในปี 2558 - 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 TEA มีต้น ทุ น ขำยและบริก ำรจำนวน
11.89 ล้ำนบำท 10.14 ล้ำนบำท 3.17 ล้ำนบำท และ 17.07 ล้ำนบำท โดยต้นทุนกำรขำยและบริกำร
ของ TEA แปรผัน ตำมปริม ำณงำนของ TEA ได้รบั ในแต่ ล ะช่ ว งเวลำ ตัง้ แต่ ไ ตรมำส 2 ปี 2561
หลังจำกทีโ่ รงงำน TEA เปิ ดดำเนินกำร จะมีคำ่ เสือ่ มรำคำเครือ่ งจักรและโรงงำนเพิม่ ขึน้
ตารางแสดงกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นของกลุ่มบริ ษทั
กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น

ปี 2558

ปี 2559

กาไรขัน้ ต้นของ TIGER (หน่ วย : ล้านบาท)
กำไรขัน้ ต้นของ TEC
กำไรขัน้ ต้นของกลุม่ TEA
กำไรขัน้ ต้นของกลุม่ TEM
อัตรากาไรขัน้ ต้นของ TIGER (%)
อัตรำกำไรขัน้ ต้นของ TEC
อัตรำกำไรขัน้ ต้นของ TEA
อัตรำกำไรขัน้ ต้นของ TEM

77.41
74.10
3.30

77.76
75.04
2.72

21.20
20.85
21.74

15.87
15.54
21.13

ปี 2560 งวด 6 เดือนแรก งวด 6 เดือนแรก
ปี 2560
ปี 2561
113.47
46.50
58.08
112.90
46.18
53.80
0.56
0.32
4.34
0.37
18.45
17.73
16.43
18.37
17.70
16.11
15.11
29.09
20.26
10.88

ค) กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น
ในปี 2558 - 2560 และ 6 เดือ นแรกของปี 2561 กลุ่ ม บริษัท มีก ำไรขัน้ ต้น อยู่ท่ี 77.41 ล้ำนบำท
77.76 ล้ำนบำท 113.47 ล้ำนบำท และ 58.08 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2559 มีกำไรขัน้ ต้น
เพิม่ ขึน้ 0.35 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2558 และ เพิม่ ขึน้ จำนวน 35.71 ล้ำนบำท เมือ่ เทียบปี 2560
กับปี 2559 หรือคิดเป็ นกำรเติบโตของกำไรขัน้ ต้นทีร่ อ้ ยละ 0.45 ในปี 2559 และร้อยละ 45.71 ในปี
2560 ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำมสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่ม บริษัท มีกำไรขัน้ ต้น 58.08
ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 11.58 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.07 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน
ทัง้ นี้ในปี 2559 กลุ่มบริษทั มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นที่ปรับตัวลดลงจำกร้อยละ 21.20 ในปี 2558 มำอยู่ท่ี
ร้อยละ 15.87 เนื่องมำจำกอัตรำกำไรขัน้ ต้นที่ลดลงของ TEC โดยมีสำเหตุมำจำก กำรปรับรำยกำร
ต้ น ทุ น ขำยและต้ น ทุ น ก่ อ สร้ำ งในปี 2559 เพิ่ม ขึ้น เป็ น 407.71 ล้ำ นบำท จำก 396.3 ล้ำ นบำท
เนื่องจำกมีกำรปรับประเภทรำยกำรใหม่ให้เหมำะสม ได้แก่ กำรปรับปรุงเงินเดือนวิศวกรหัวหน้ ำ
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โครงกำรและค่ำไฟฟ้ ำทีใ่ ช้ในแต่ละโครงกำร รวมถึงค่ำบริกำรอื่นๆ จำกเดิมทีบ่ นั ทึกเป็ นค่ำใช้จำ่ ยกำร
ขำยและบริหำรมำเป็ นต้นทุนขำยและต้นทุนก่อสร้ำง ในส่วนของปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกำรบริหำร
จัดกำรต้นทุนกำรขำยและบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ จึงส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นของกลุ่ม
บริษทั ปรับขึน้ จำกร้อยละ 15.87 ในปี 2559 มำเท่ำกับร้อยละ 18.45 ในปี 2560 สำหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2561 กลุ่ ม บริษัท มีอ ัต รำก ำไรขัน้ ต้น ลดลงเล็ก น้ อ ยเป็ น ผลมำจำก TEC มีต้น ทุ น กำร
ก่อสร้ำงส่วนเพิม่ ในโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำรผลิตน้ ำประปำ กำรประปำส่วนภูมภิ ำค เขือ่ นพระปรง
จังหวัดสระแก้ว จำนวน 3.20 ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำกฝนทีต่ กหนักจนทำให้เครือข่ำยท่อน้ำประปำทีว่ ำง
ไปแล้ว และแพสูบน้ ำของโครงกำรเกิดกำรชำรุดเสียหำย TEC จึงมีกำรปรับปรุงประมำณกำรต้นทุน
ก่อสร้ำงให้รวมผลกระทบดังกล่ำว นอกจำกนัน้ อัตรำกำไรขัน้ ต้นทีล่ ดลงมำจำกรำยกำรขำยระบบปรับ
อำกำศทีม่ อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นเพียง 4% ซึ่งต่ำกว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นปรกติของกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่
อยูร่ ะหว่ำง 15-17%
16.2.3 การวิ เคราะห์ด้านค่าใช้จ่ายการขายและการบริ หาร
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายการขายและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ค่าใช้จา่ ยการขาย
และการบริ หาร
รวมค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ขำยและบริหำร

งวด 6 เดือนแรก
งวด 6 เดือนแรก
ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
61.76 16.72
35.04
7.08
28.19
4.57
13.57
5.16
18.03
5.09
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั ประกอบไปด้วย ค่ำตอบแทนพนักงำนและผูบ้ ริหำร ค่ำ
เสือ่ มรำคำยำนพำหนะ ค่ำใช้จำ่ ยสำนักงำน เป็ นต้น โดยในปี 2558 - 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561
กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรจำนวน 61.76 ล้ำนบำท 35.04 ล้ำนบำท 28.19 ล้ำนบำท และ 18.03
ตำมลำดับ คิดเป็ น ร้อยละ 16.72 ร้อยละ 7.08 ร้อยละ 4.57 และ 5.09 ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัท
ตำมลำดับ ทัง้ นี้สดั ส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเมื่อเทียบรำยได้รวมลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี้
กำรเปลีย่ นแปลงในค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรสำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้
1) ในปี 2558 TEC มีกำรรับรูค้ ่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรทีเ่ ป็ นรำยกำรทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็ นประจำเกีย่ วกับ
กำรตัดจำหน่ ำยหนี้สูญหลำยรำยกำรจำนวนรวมทัง้ สิน้ 25.66 ล้ำนบำท โดยแยกเป็ นกำรตัด
จำหน่ำยหนี้สญ
ู ในส่วนของเงินประกันผลงำนจำนวน 7.06 ล้ำนบำท เงินสำรองจ่ำย เงินประกัน
และลูกหนี้อ่นื จำนวน 18.60 ล้ำนบำท และในปี 2559 TEC มีกำรบันทึกหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ
เงินประกันผลงำนเพิม่ เติมอีกจำนวน 4.9 ล้ำนบำท ไม่มกี ำรบันทึกค่ำใช้จำ่ ยดังกล่ำวในปี 2560
2) ตัง้ แต่ ปี 2559 เป็ นต้ น ไป TEC มีก ำรปั น ส่ว นเงิน เดือ นวิศ วกรผู้ค วบคุ ม โครงกำร รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงบำงรำยกำร จำกเดิมทีบ่ นั ทึกในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เข้ำเป็ นต้นทุนกำร
ก่อสร้ำงที่ถูกต้องตำมชัวโมงและอั
่
ตรำที่ใช้จริง )ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่โอนมำเป็ นต้นทุน
ก่อสร้ำงสำหรับปี 2559 และ 2560 มีมูลค่ำ 9.70 ล้ำนบำท และ 12.07 ล้ำนบำทตำมลำดับ(
ทัง้ นี้เงินเดือนวิศวกรผูค้ วบคุมโครงกำรและค่ำ ใช้จ่ำยส่วนกลำงดังกล่ำวสำหรับปี 2558 ยังไม่ม ี
กำรปั นส่วนจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเป็ นต้นทุนกำรก่อสร้ำง ทำให้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรของปี 2558 มีมลู ค่ำสูงเมือ่ เทียบกับปี 2559 และ 2560
3) เมื่อเปรียบเทียบช่วงหกเดือนแรกของปี 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ ำยในกำรและ
บริหำรเพิม่ ขึ้นเล็กน้ อยจำก 13.57 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้นอีกจำนวน 4.46 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ น
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.86 มำจำกค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำน อันเนื่องมำจำกกำรปรับฐำนเงินเดือน
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รวมถึงกำรรับพนักงำนฝ่ ำยธุรกำรเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้เมื่อคิดเป็ นสัดส่วนเปรียบเทียบกับรำยได้รวม
จะมีสดั ส่วนที่ลดลงจำกร้อยละ 5.16 มำอยู่ท่รี อ้ ยละ 5.09 เนื่องจำก กลุ่มบริษทั มีรำยได้รวมที่
เพิม่ มำกขึน้ รวมถึงกำรควบคุมกำรใช้จำ่ ยในกำรบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
16.2.4 การวิ เคราะห์ด้านต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ยมื จำกบริษทั อื่นและ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง และสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน รวมถึงเงินเบิกเกินบัญชี โดยทีใ่ นปี 2558 - 2560 และช่วง
6 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่มบริษทั มีต้นทุนทำงกำรเงินจำนวน 0.89 ล้ำนบำท 1.05 ล้ำนบำท 1.56
ล้ำนบำท และ 1.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.24 ร้อยละ 0.21 ร้อยละ 0.25 และ ร้อยละ
0.33 จำกรำยได้รวมของกลุ่มบริษทั โดยจะเห็นได้วำ่ กลุ่มบริษทั ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรแหล่ง
เงินทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำโดยตลอด รวมถึงยังมีควำมสำมำรถในกำรหำเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน
ภำยนอกได้เพิม่ เติม เนื่องจำกยังมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ได้
16.2.5 การวิ เคราะห์ด้านกาไรสุทธิ
ตารางแสดงกาไรสุทธิ และอัตรากาไรสุทธิ ของกลุ่มบริ ษทั
กาไรสุทธิ และอัตรากาไรสุทธิ
กำไรสุทธิของ กลุ่มบริษทั )หน่วย : ล้ำนบำท(
อัตรำกำไรสุทธิของ TIGER (%)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

9.29
2.51

36.65
7.40

67.74
10.99

งวด 6
เดือนแรก
ปี 2560
26.00
9.89

งวด 6
เดือนแรก
ปี 2561
31.30
8.85

ในปี 2558 - 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิอยู่ท่ี 9.29 ล้ำนบำท 36.65 ล้ำน
บำท 67.74 ล้ำนบำท และ 31.30 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นกำรเติบโตของกำไรสุทธิทร่ี อ้ ยละ 294.72
ในปี 2559 และร้อ ยละ 84.82 ในปี 2560 และร้อ ยละ 20.38 เมื่อ เทีย บ 6 เดือ นแรกของปี 2561 กับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ โดยเมื่อพิจำรณำเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ กลุ่มบริษทั มีอตั รำกำไรสุทธิอยู่ท่ี
ร้อยละ 2.51 ร้อยละ 7.40 ร้อยละ 10.99 และ ร้อยละ 8.85 ในปี 2558 - 2560 และ 6 เดือนแรกของปี
2561 ตำมลำดับ
ในปี 2559 กลุ่ ม บริษัท มีก ำไรสุท ธิท่ีเติบ โตเนื่ อ งจำก TEC มีก ำรเติบ โตของรำยได้แ ละมีก ำรบริห ำร
จัดกำรค่ำใช้จำ่ ยกำรขำยและบริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้
ในปี 2560 กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิท่เี ติบโตจำกปี 2559 เป็ น 67.74 ล้ำนบำทและมีอตั รำกำไรสุทธิท่สี ูง
ขึน้ มำอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 10.99 เนื่องจำก TEC มีรำยได้เติบโตมำกขึน้ ในขณะทีส่ ำมำรถรักษำระดับอัตรำกำไร
ขัน้ ต้นไว้ได้ และมีคำ่ ใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรทีค่ งที่ จึงมีสดั ส่วนค่ำใช้จำ่ ยกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้
รวมทีล่ ดลง ส่งผลให้อตั รำกำไรสุทธิปรับตัวสูงขึน้
สำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิ 31.30 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 5.30 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 20.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ ซึ่งสำเหตุหลักมำจำกกำรปรับตัวเพิม่ ขึ้น
ของรำยได้ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรทีเ่ พิม่ มำกขึน้ ควบคู่กบั รำยได้จำกกำรขำยระบบปรับอำกำศ รวมถึงกำร
เพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจสนับสนุ นงำนรับเหมำก่อสร้ำงของ TEA และ TEM ทีก่ ำรปรับเพิม่ อย่ำงเป็ น
สำระสำคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่ำวส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษทั ปรับตัวเพิม่ ขึน้
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16.2.6 การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ให้ถกู ต้อง
ที่ผ่ำนมำ TEC มีบนั ทึกบัญชีในงบกำไรขำดทุนบำงรำยกำรผิดประเภท ทำให้ตวั เลขทำงกำรเงินบำง
รำยกำรมีกำรเปลีย่ นแปลงจำกงบกำรเงินทีผ่ ่ำนกำรตรวจสอบ และ/หรือ สอบทำน จำกผูส้ อบบัญชี โดย
มีรำยละเอียดดังนี้ ในปี 2559 มีกำรปรับประเภทรำยกำรใหม่ให้เหมำะสม ได้แก่ กำรปรับปรุงเงินเดือน
วิศวกรหัวหน้ ำโครงกำรและค่ำไฟฟ้ ำที่ใช้ตำมโครงกำร รวมถึง ค่ำบริกำรอื่นๆ จำนวน 10.0 ล้ำนบำท
จำกเดิมทีเ่ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยกำรบริหำรปรับปรุงเป็ นต้นทุนขำยและต้นทุนก่อสร้ำง
ตารางแสดงการจัดประเภทรายการใหม่สาหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : ล้ำนบำท
รายการ
ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรก่อสร้ำง
ค่ำใช้จำ่ ยกำรบริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน

ตามที่แสดงไว้เดิ ม
398.0
41.6
0.8

รายการปรับปรุง
9.7
(10.0)
0.3

ปรับปรุงใหม่
407.7
31.6
1.1

16.3 การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น
คำอธิบำยฐำนะทำงกำรเงิน เป็ นคำอธิบำยของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี
2560 ปี 2559 ปี 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561
16.3.1 การวิ เคราะห์ด้านสิ นทรัพย์
กลุ่มบริษทั ประกอบธุรกิจในกำรเป็ นผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง และให้บริกำรรับเหมำติดตัง้ และวำงระบบทำง
วิศวกรรม ดังนัน้ ส่วนประกอบหลักของทรัพย์สนิ ในงบกำรเงิน ของบริษทั ได้แก่ )1( ลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อ่นื )2( เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด )3( รำยได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชำระ (4) ทีด่ นิ อำคำร และ
อุปกรณ์ ทัง้ นี้สว่ นประกอบหลักของสินทรัพย์รวมมีรำยละเอียดสำคัญ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
(1) ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ในกำรดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง กำรรับรูร้ ำยได้จะเป็ นไปตำมขัน้ ควำมสำเร็จของงำน )Percentage
of completion( ในขณะทีก่ ำรรับเงินค่ำจ้ำงจะเป็ นไปตำมเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่ง
ชำระเป็ นงวดๆ โดยปกติ TEC จะทำกำรวำงบิลเรียกเก็บงวดงำนภำยใน 15 - 30 วันหลังจำกส่งมอบ
งำนแต่ละงวดให้ลูกค้ำแล้ว และมีกำหนดให้ลูกค้ำชำระเงินงวดภำยใน 5-20 วัน นับจำกวันทีว่ ำงบิลแต่
ละงวดตำมสัญญำจ้ำงงำน ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั มีลกู หนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558
ปี 2559 ปี 2560 และ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 เท่ำกับ 36.23 ล้ำนบำท 43.20 ล้ำนบำท 139.80 ล้ำน
บำท และ 200.03 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 27.73 ร้อยละ 13.29 ร้อยละ 34.99 และร้อยละ 46.31
ของสินทรัพย์รวมของกลุม่ บริษทั ตำมลำดับ
โดย ณ สิน้ สุด 6 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่มบริษทั มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จำก 139.80
ล้ำนบำท เป็ น 200.03 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ เท่ำกับ 60.23 ล้ำนบำท หรือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43.08 เมื่อเทียบ
กับ ณ สิน้ ปี 2560 เนื่องจำก กลุ่มบริษทั มีลูกหนี้กำรค้ำสุทธิเพิม่ ขึน้ 119.58 จำกที่ไม่มลี ูกหนี้กำรค้ำ
สุทธิ ณ สิน้ ปี 2560 จำกงำนโครงกำรพืน้ ทีน่ ิคมอุตสำหกรรมจำนวน 77.58 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรจอดรถ Sun Parking จำนวน 16.87 ล้ำนบำท กำรขำยเครื่องปรับอำกำศซึ่งเป็ นกำรซื้อมำขำย
ไปของ TEC จำนวน 14.16 ล้ำนบำท เป็ นต้น
ในขณะทีร่ ำยได้คำ้ งรับลดลงจำก 115.32 ล้ำนบำท เป็ น 58.76 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 56.56 ล้ำนบำท
เนื่องมำจำกกำรที่กลุ่มบริษัทดำเนินงำนก่อสร้ำงงำนโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำรผลิตน้ ำประปำ กำร
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ประปำส่วนภูมภิ ำค เขือ่ นพระปรง จังหวัดสระแก้ว ใกล้จะแล้วเสร็จ โดยทีโ่ ครงกำรดังกล่ำวเป็ นงำนทีม่ ี
รำยได้คำ้ งรับสูงกว่ำโครงกำรอื่นในช่วงสิน้ สุด ปี 2560
ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั มีลกู หนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เป็ นองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์รวม สืบเนื่องจำก TEC
มีกำรรับ งำนโครงกำรมูลค่ำมำกขึ้น สอดคล้องกับ กำรด ำเนิ นธุรกิจปกติ แต่ อย่ำงไรก็ตำม TEC ยัง
สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ได้ตรงตำมกำหนดโดยจะเห็นได้วำ่ กลุ่มบริษทั ไม่มลี กู หนี้
กำรค้ำที่เกินกำหนดชำระแต่อย่ำงใด รวมถึงกำรที่กลุ่มบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อ่นื ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ เมื่อพิจำรณำจำกกำรที่ ณ 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่มบริษทั มี
ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ ซึง่ เป็ นลูกหนี้ทม่ี กี ำรวำงบิลกับลูกค้ำเรียบร้อยแล้วเพิม่ ขึน้ ในขณะทีร่ ำยได้คำ้ งรับซึ่ง
เป็ นลูกหนี้กำรค้ำประเภททีย่ งั ไม่วำงบิล มีปริมำณลดลง
รายการ
1.

ลูกหนี้ การค้าสุทธิ
 ลูกหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
 ลูกหนี้การค้ากิจการอืน่
2. เช็ครับล่วงหน้ า
3. รายได้ค้างรับ
รวมลูกหนี้ การค้า

ณ 31 ธ.ค. 58
ล้านบาท
25.96
25.96

ณ 31 ธ.ค. 59
ล้านบาท
10.31
16.90
27.12

ณ 31 ธ.ค. 60
ล้านบาท
115.32
115.32

ณ 30 มิ .ย. 61
ล้านบาท
119.58
119.58
0.14
58.76
178.49

25.96
25.96
10.27
36.23

27.12
27.21
15.99
43.20

115.32
115.32
24.48
139.80

178.49
178.49
21.54
200.03






ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ การค้าสุทธิ
4. ลูกหนี้ อื่นๆ
รวมลูกหนี้ การค้าสุทธิ และลูกหนี้ อื่น

(2) รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ
รำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชำระ เกิดจำกวิธกี ำรรับรูร้ ำยได้ของโครงกำรก่อสร้ำง อันเกิดจำกมูลค่ำรำยได้ท่ี
รับรูต้ ำมขัน้ ควำมสำเร็จทำงบัญชี ในส่วนที่สงู กว่ำมูลค่ำที่วำงบิลเรียกเก็บจำกลูกค้ำ ณ สิน้ ปี 2559 ปี
2560 และ ณ สิน้ สุด 6 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่มบริษทั มีรำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชำระจำนวน 20.74
ล้ำนบำท 56.12 ล้ำนบำท และ 55.03 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.38 ร้อยละ 14.05 และ ร้อยละ
12.74 ของสินทรัพย์รวม โดยมูลค่ำงำนเสร็จแต่ยงั ไม่เรียกเก็บจะแสดงเป็ นมูลค่ำสุทธิทค่ี ำดว่ำจะได้รบั
ตำมขัน้ ควำมสำเร็จของงำน ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2558 กลุม่ ไม่มรี ำยได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชำระแต่อย่ำงใด
ณ สิน้ ปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชำระเพิม่ ขึ้น จำกกลุ่มบริษัทมีรำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียก
ชำระจำนวนทัง้ สิ้น 20.74 ล้ำนบำท โดยเป็ น รำยกำรที่ม ำจำกงำนโครงกำรก่ อสร้ำงขยำยกำรผลิต
น้ำประปำ กำรประปำส่วนภูมภิ ำค เขือ่ นพระปรง จังหวัดสระแก้ว ทัง้ หมด 20.74 ล้ำนบำท
ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัท มีรำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชำระเพิม่ ขึ้นจำกปี 2559 จำนวน 35.38 ล้ำนบำท
เป็ นจำนวน 56.12 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 170.60 ซึง่ เป็ นไปตำมจำนวนงำนทีเ่ พิม่ ขึน้
จำกปี 2559 โดยรำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชำระจำนวน 56.12 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นรำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียก
ชำระจำกโครงกำรงำนโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำรผลิตน้ ำประปำ กำรประปำส่วนภูมภิ ำค เขือ่ นพระปรง
จังหวัดสระแก้ว จำนวน 49.21 ล้ำนบำท งำนก่อสร้ำงศูนย์ออกกำลังกำย The Boost (Fitness) จำนวน
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2.18 ล้ำนบำท งำนตกแต่งภำยในโรงพยำบำลพิษณุ เวช 2 จำนวน 3.29 ล้ำนบำท และงำนก่อสร้ำงที่
อำคำรทีจ่ อดรถ Sun Parking อีกจำนวน 1.44 ล้ำนบำท
ณ สิ้น สุด 6 เดือ นแรกของปี 2561 กลุ่ ม บริษัท มีรำยได้ท่ีย งั ไม่ ไ ด้เรีย กช ำระลดลงจำกสิ้น ปี 2560
จำนวน 1.09 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 55.03 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรลดลงร้อยละ 1.94 ซึ่งรำยได้ท่ยี งั
ไม่ได้เรียกชำระที่เหลืออยู่ประกอบไปด้วยงำนโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำรผลิตน้ ำประปำ กำรประปำ
ส่วนภูมภิ ำค เขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 47.97 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรจอดรถ
Sun Parking จำนวน 7.07 ล้ำนบำท
(3) สิ นค้าคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือของกลุ่ม แบ่งเป็ นสินค้ำคงเหลือที่เป็ น วัตถุดิบ และ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง โดยสินค้ำ
คงเหลือประเภทวัตถุดบิ ของ TEC นัน้ จะเป็ นท่อ HDPE ที่ใช้สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำรผลิต
น้ำประปำ กำรประปำส่วนภูมภิ ำค เขือ่ นพระปรง จังหวัดสระแก้ว แต่จะไม่มกี ำรบันทึกวัสดุก่อสร้ำงเช่น
ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เข้ำเป็ นสินค้ำคงเหลือเนื่องจำก TEC มีนโยบำยกำรบริหำรกำรใช้วสั ดุก่อสร้ำงใน
แต่ละโครงกำรให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนประมำณ 1 – 2 สัปดำห์ จะทำให้วสั ดุคงเหลือในแต่และงวด
บัญชีคงเหลือไม่มำก จึงทำให้ ณ สิน้ ปี 2559 สิ้นปี 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่มบริษทั มี
สินค้ำคงเหลือจำนวน 59.11 ล้ำนบำท 15.84 ล้ำนบำท และ 1.33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 18.19 ร้อยละ 3.97 และร้อยละ 0.31 ของสินทรัพ ย์รวมของ ตำมลำดับ โดย ณ สิ้น ปี 2558
กลุม่ บริษทั ไม่มสี นิ ค้ำคงเหลืออยูแ่ ต่อย่ำงใด
ณ สิ้นปี 2559 กลุ่ม บริษัทมีงำนระหว่ำงก่อสร้ำงจำนวน 59.11 ล้ำนบำท โดยเป็ นท่อประปำ HDPE
หลำยขนำดที่ซ้ือมำเพื่อรอติดตัง้ สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำรผลิ ตน้ ำประปำ กำรประปำส่วน
ภูมภิ ำค เขือ่ นพระปรง จังหวัดสระแก้ว )คิดเป็ นควำมยำวของท่อทีย่ งั ไม่ตดิ ตัง้ 48.12 กิโลเมตร(
ทัง้ นี้สำเหตุทป่ี ริมำณงำนระหว่ำงก่อสร้ำงลดลง เนื่องมำจำก TEC ได้ทยอยติดตัง้ ท่อประปำดังกล่ำวลง
ไปในระบบส่งผลให้ท่อรอกำรติดตัง้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจำนวนเหลือน้อยลง )ขัน้ ควำมสำเร็จ
ของโครงกำรพระปรง ณ สิน้ ปี 2559 และสิน้ ปี 2560 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 42.66 และร้อยละ 92.64 ตำมลำดับ(
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ไม่เหลือรำยกำรงำนระหว่ำงก่อสร้ำง เนื่องจำกบริษทั ได้ตดิ ตัง้ ท่อประปำ
เข้ำระบบเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
อย่ำงไรก็ตำม ณ สิ้น 30 มิถุนำยน 2561 นัน้ กลุ่ม บริษัท มีสนิ ค้ำคงเหลือในส่วนของ TEA อยู่ด้วย
จำนวน 0.56 ล้ำนบำท ของสิน ทรัพ ย์รวมของกลุ่ ม บริษัท ซึ่งเป็ นงำนระหว่ำงก่ อ สร้ำงที่เป็ นสิน ค้ำ
อลูมเิ นียมเพื่อตกแต่งอำคำรเพื่อที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้ำในไตรมำส 2/2561 ซึ่งเป็ นไปตำมธุรกิจปกติ
ของ TEA รวมถึงสินค้ำคงเหลือทีเ่ ป็ นส่วนของ TEM จำนวน 0.77 ล้ำนบำท
(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2561 กลุ่ ม บริษัท มีท่ีดิน
อำคำร และอุปกรณ์ จำนวน 36.51 ล้ำนบำท 43.79 ล้ำนบำท 55.08 ล้ำนบำท และ 67.21 ล้ำนบำท
คิด เป็ น ร้อยละ 27.94 ร้อ ยละ 13.47 ร้อ ยละ 13.79 และ ร้อ ยละ 15.56 ของสิน ทรัพ ย์รวมของกลุ่ ม
บริษทั
ณ 31 ธันวำคม 2560 กลุม่ บริษทั มีสนิ ทรัพย์เพิม่ ขึน้ 11.67 ล้ำนบำท จำก ณ สิน้ สุด 31 ธันวำคม 2559
ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่ TEA ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ TEC มีกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตอุปกรณ์
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ตกแต่งจำกอลูม ิเนี ยม ตัง้ อยู่ท่ีจงั หวัด ฉะเชิงเทรำ ซึ่งบัน ทึกไว้ในเครื่องจัก รระหว่ำงติดตัง้ และงำน
ระหว่ำงก่อสร้ำง
ณ 30 มิถุนำยน 2561 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ หลักของกลุ่มบริษทั ประกอบไปด้วย ที่ดนิ และอำคำร
สำนักงำนของกลุ่มบริษทั ซึ่งอยู่จงั หวัดนนทบุรี มีมูลค่ำสุทธิจำนวน 22.95 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 5.31 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษทั และงำนระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตัง้ ซึง่ เป็ นกำรก่อสร้ำงโรงงำน
TEA โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำส 2 ของปี 2561 จำนวน 14.50 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ
3.36 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษทั นอกเหนือจำกนัน้ จะเป็ นยำนพำหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ก่อสร้ำง และเครื่องจักร จำนวน 11.71 ล้ำนบำท 7.97 ล้ำนบำท และ 7.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 2.71 ร้อยละ 1.85 และร้อยละ 1.76 ของสินทรัพย์รวมของกลุม่ บริษทั ตำมลำดับ
(5) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 7.68 ล้ำนบำท 7.68 ล้ำนบำท 9.91 ล้ำนบำท และ 9.93 ล้ำนบำท หรือคิดป็ น
สัดส่วน ร้อยละ 5.88 ร้อยละ 2.37 ร้อยละ 2.48 และ ร้อยละ 2.30 ของสินทรัพย์รวม
สำหรับในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 7.68 ล้ำนบำท แบ่งเป็ น ของ
TEC จำนวน 6.76 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบไปด้วยภำษีเงิน ได้นิ ติบุ ค คลรอขอคืน 3.68 ล้ำนบำท เงิน
ประกันกำรเช่ำอุปกรณ์ 1.54 ล้ำนบำท และ เงินประกันอื่นๆ 1.53 ล้ำนบำท ในขณะที่ TEA มีสนิ ทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.01 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นรำยกำรภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลรอขอคืน และรำยกำรอื่นๆ
สำหรับในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ของกลุ่มบริษทั ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 7.68 ล้ำนบำท
แบ่งเป็ นของ TEC จำนวน 7.33 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบไปด้วยภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลรอขอคืน 6.31 ล้ำน
บำท และ เงินประกันอื่นๆ 1.02 ล้ำนบำท ในขณะที่ TEA มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.36
ล้ำนบำท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 นัน้ ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลรอขอคืนของ TEC มีจำนวนสูงขึน้
จำนวน 2.63 ล้ำนบำทจำก 3.68 ล้ำนบำทเป็ น 6.31 ล้ำนบำท ในขณะทีเ่ งินประกันลดลงมีจำนวน 2.63
ล้ำนบำทเท่ำกัน
ในปี 2560 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นมีกำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ จำนวน 2.23 ล้ำนบำท เป็ น 9.91 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 29.04 จำกปี 2559 แบ่งเป็ นของ TEC จำนวน 9.40 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบไปด้วย
ภำษีเงินได้นิ ติบุค คลรอขอคืน 6.31 ล้ำนบำท เงินประกัน กำรเช่ำอุ ป กรณ์ 1.61 ล้ำนบำท และ เงิน
ประกันอื่นๆ 1.47 ล้ำนบำท ในขณะที่ TEA มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.51 ล้ำนบำท
ณ 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์หมุนไม่หมุนเวียนอื่น ในระดับเดียวกันกับสิน้ ปี 2560 คือ
9.93 ล้ำนบำท ประกอบด้วยส่วนของ TEC จำนวน 9.42 ล้ำนบำท ได้แก่ ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำย รอขอ
คืน 6.31 ล้ำนบำท เงินประกันค่ำเช่ำเครื่องมือ 1.62 ล้ำนบำท และ เงินประกันอื่นๆ จำนวน 1.48 ล้ำน
บำท ในขณะที่ TEA มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น คือภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลรอขอคืน จำนวน 0.51 ล้ำน
บำท
16.3.2

การวิ เคราะห์ด้านแหล่งที่มาของเงิ นทุนประเภทหนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 กลุม่ บริษทั มีหนี้สนิ โดย
มีเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อ่ืน เงิน รับ ล่วงหน้ ำค่ำก่อสร้ำง รำยได้ค่ำก่ อสร้ำงรับ ล่วงหน้ ำ และ เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน เป็ นองค์ประกอบหลักของหนี้สนิ ซึง่ มำจำกกำร
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ที่ TEC นำมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกำรดำเนินงำน ส่วนของทุนประกอบด้วยทุนชำระแล้ว
และกำไรสะสมจำกกำรดำเนินธุรกิจ ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี้
(1) เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2561 กลุ่ ม บริษัท มีเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 4.52 ล้ำนบำท 0.09 ล้ำนบำท 20.45
ล้ำนบำท และ 34.17 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.46 ร้อยละ 0.03 ร้อยละ 5.12 และ ร้อยละ 7.91
ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของกลุ่มบริษทั ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ จำกกำรที่ TEC มีกำรเบิกใช้
เงินกู้ระยะสัน้ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีและตั ๋วสัญญำใช้เงิน กับทำงสถำบัน กำรเงินเพื่อมำใช้ในกำร
หมุนเวียนสำหรับซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่มบริษทั มีวงเงินสินเชื่อที่
ได้รบั อนุมตั จิ ำนวน 100 ล้ำนบำท ซึง่ ประกอบไปด้วย วงเงินกูร้ ะยะสัน้ และ หนังสือค้ำประกันประเภท
ต่ำงๆ สำหรับกำรดำเนินธุรกิจ
(2) เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่มบริษัท มีเจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื จำนวน 24.37 ล้ำนบำท 113.56 ล้ำนบำท 66.19 ล้ำนบำท และ 71.00 ล้ำนบำท
หรือ คิด เป็ นร้อ ยละ 18.65 ร้อ ยละ 34.94 ร้อ ยละ 16.57 และ ร้อ ยละ 16.44 ของสิน ทรัพ ย์ ร วม
ตำมลำดับ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ำหนี้กำรค้ำสำหรับกำรซือ้ วัสดุอุปกรณ์
ทัง้ นี้เจ้ำหนี้กำรค้ำของกลุ่มบริษทั ได้แก่ กำรสังซื
่ อ้ วัสดุอุปกรณ์ และว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำ โดยเฉพำะอย่ำ ง
ยิง่ สำหรับงำนโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำรผลิตน้ ำประปำเขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีมูลค่ำ
โครงกำรขนำดใหญ่ และเป็ นค่ำซื้อท่อประปำขนำดใหญ่ ในกำรเดินระบบจ่ำยน้ ำประปำ รวมไปถึง
ค่ำแรงงำนก่อสร้ำงเป็ นจำนวนมำก โดยกลุ่มบริษทั ได้รบั เงื่อนไขกำรค้ำทัวไป
่ 30 – 60 วันขึน้ อยู่กบั
กำรสังซื
่ อ้ วัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภท ทัง้ นี้หำกพิจำรณำระยะเวลำในกำรชำระหนี้แก่เจ้ำหนี้จะพบว่ำ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 มีระยะเวลำ 34 วัน 60 วัน
65 วัน และ 43 วันตำมลำดับ ในส่วนเจ้ำหนี้อ่นื ของบริษทั ประกอบด้วยค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย เช่น ค่ำวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้ำงทีย่ งั ไม่ถงึ รอบวำงบิล และเจ้ำหนี้กรรมสรรพำกร เป็ นต้น
(3) เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่ ม บริษัท มีร ำยกำรกู้ ยืม เงิน ระยะสัน้ จำกบุ ค คลหรือ กิจ กำรที่เกี่ย วข้อ งกัน เพื่อ ใช้เป็ นเงิน ทุ น
หมุนเวียนในกิจกำรระยะสัน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 TEC ไม่มรี ำยกำรเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก
บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 TEC มีกำรกูย้ มื
เงินจำก บริษทั ทีจี เมคเกอร์ จำกัด และ บริษทั ทีอจี ี อลูมนิ ัม่ จำกัด จำนวน 3.2 และ 2.4 ล้ำนบำท
ซึง่ TEC ได้ทำกำรชำระคืนจนแล้วเสร็จในปี 2560
ต่อมำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 TEC มีกำรกู้ยมื เงินจำกกรรมกำรของกลุ่มบริษัท จำนวน 23.00
ล้ำนบำท (ดูรำยละเอียด ส่วนที่ 2.3.14 รำยกำรระหว่ำงกัน) โดย ณ สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
TEC ได้มกี ำรชำระคืนเงินกูด้ งั กล่ำวเรียบร้อยแล้ว
(4) เงิ นรับล่วงหน้ าค่าก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ วัน ที่ 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่ม บริษัท มีเงินรับ
ล่วงหน้ ำค่ำก่อสร้ำง จำนวน 8.33 ล้ำนบำท 26.83 ล้ำนบำท 58.90 ล้ำนบำท และ 42.73 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.38 ร้อยละ 8.26 ร้อยละ 14.74 และร้อยละ 9.89 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
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ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัท มีเงินรับล่วงหน้ ำค่ำก่อสร้ำงเพิม่ ขึ้นเนื่องจำก TEC ได้รบั เงินล่วงหน้ ำค่ำ
ก่อสร้ำงจำกลูกค้ำงำนก่อสร้ำงพืน้ ทีน่ ิคมอุตสำหกรรมจังหวัดสระแก้วและงำนก่อสร้ำงโรงแรมลำบำรีส
(Labaris) ซึ่งเป็ นโครงกำรที่อยู่ในช่วงเริม่ ก่อสร้ำง จำนวน 36.29 และ 16.20 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย นและค่ำใช้จ่ำยต่ ำงๆ ในช่ว งเริ่ม ต้น โครงกำร รวมถึงเงิน รับ ล่ ว งหน้ ำค่ ำ
ก่อสร้ำงของโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำรผลิตน้ ำ ประปำเขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว อีกจำนวน 6.41
ล้ำนบำท
ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2561 กลุ่ ม บริษัท มีเงิน รับ ล่ ว งหน้ ำ ค่ ำ ก่ อ สร้ำ งลดลงจำก 58.90 ล้ำ นบำท
เหลืออยู่ท่ี 42.73 ล้ำนบำท ลดลง 16.18 ล้ำนบำทหรือ คิดเป็ น ร้อยละ 27.46 เมื่อเทียบกับสิ้นสุดปี
2560 โดยมีเงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงลดลงจำก ณ สิน้ ปี 2560 ตำมควำมสำเร็จของงำนประกอบไป
ด้วย งำนก่อสร้ำงพืน้ ทีน่ ิคมอุตสำหกรรมจังหวัดสระแก้ว มีเงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงลดลงจำก 36.29
ล้ำนบำทมำอยู่ท่ี 31.44 ล้ำนบำท และ งำนก่อสร้ำงโรงแรมลำบำรีส (Labaris) มีเงินรับล่วงหน้ ำค่ำ
ก่อสร้ำงลดลงจำก 16.20 ล้ำนบำท มำอยู่ท่ี 11.29 ล้ำนบำท และโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำรผลิต
น้ ำประปำเขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว ที่ไม่เหลือยอดคงค้ำงใน ณ สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
จำกเดิมทีม่ เี งินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง 6.41 ล้ำนบำท
(5) รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้ า
รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ เกิดจำกวิธกี ำรรับรูร้ ำยได้ของโครงกำรก่อสร้ำง อันเกิดจำกมูลค่ำรำยได้
ที่รบั รูต้ ำมขัน้ ควำมสำเร็จทำงบัญชี ในส่วนที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำที่วำงบิลเรียกเก็บจำกลูกค้ำ )มูลค่ำที่เรียก
เก็บ จำกลูก ค้ำ ในส่ว นที่เกิ น กว่ำ มู ล ค่ ำ ที่รบั รู้ต ำมขัน้ ควำมส ำเร็จ ( ซึ่ง เป็ นรำยกำรที่ลูก ค้ำ มีส ิท ธิ
เรียกร้องจำกกิจกำร โดย ณ สิน้ ปี 2560 กลุ่มบริษทั มีรำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ ทัง้ สิน้ 17.37 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.35 ของหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมแบ่งเป็ นงำนโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้
งำนก่ อ สร้ำ งโรงแรมลำบำรีส )Labaris) จ ำนวน 9.64 ล้ำ นบำท งำนก่ อ สร้ำ งโครงกำรพื้น ที่นิ ค ม
อุตสำหกรรมจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4.71 ล้ำนบำท และงำนก่อสร้ำงสำนักงำนพระรำม 9 อีกจำนวน
3.02 ล้ำนบำท
ณ สิน้ สุด 30 มิถุนำยน 2561 มีรำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ ทัง้ สิน้ 35.01 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 8.01 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม เพิม่ ขึน้ จำกสิน้ สุดปี 2560 เนื่องจำกมีรำยได้ค่ำก่อสร้ำง
รับล่วงหน้ำเพิม่ ขึน้ จำกโครงกำรงำนก่อสร้ำงพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมจังหวัดสระแก้วและงำนก่อสร้ำง
ตกแต่ ง สิง ห์ ฮำร์ด สเคป )Sigha Hardscape) เป็ นหลัก โดยมีร ำยละเอีย ดรำยได้ค่ ำ ก่ อ สร้ำ งรับ
ล่วงหน้ ำ ดังนี้ งำนก่ อ สร้ำงพื้น ที่นิ ค มอุ ต สำหกรรมจังหวัด สระแก้ว จำนวน 16.17 ล้ำนบำท งำน
ก่อสร้ำงโรงแรมลำบำรีส )Labaris) จำนวน 7.30 ล้ำนบำท งำนก่อสร้ำง ตกแต่ง สิงห์ ฮำร์ด สเคป
)Sigha Hardscape) จำนวน 6.48 ล้ำนบำท งำนก่อสร้ำงสำนักงำนพระรำม 9 จำนวน 4.37 ล้ำนบำท
และ งำนก่อสร้ำงศูนย์ออกกำลังกำย The Boost (Fitness) จำนวน 0.69 ล้ำนบำท
(6) เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนทีถ่ งึ
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี จำนวน 2.16 และ 2.08 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.65 และ 0.64 ของ
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้นรวม ตำมลำดับ นอกจำกนี้กลุ่มบริษทั ยังมีเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระเกินกว่ำหนึ่งปี ในปี 2558 และปี 2559 จำนวน 3.51 และ 1.57 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.69 และ 0.48 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตำมลำดับ ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั มี
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กำรจ่ำยชำระเงินกู้ยมื ดังกล่ำวก่อนกำหนดทำให้ไม่มยี อดเงินกู้ยมื ระยะยำวคงเหลือ ณ สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2560 และ ณ สิน้ สุด 30 มิถุนำยน 2561 แต่อย่ำงใด
(7) หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิ น
หนี้สนิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินเป็ น หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกกำรเช่ำซือ้ ยำนพำหนะ ทัง้ รถประจำตำแหน่งและ
รถที่ใช้ในโครงกำรก่อสร้ำงของ TEC ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ วันที่ 30
มิถุนำยน 2561 กลุ่มบริษทั มีหนี้สนิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินทีค่ รบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี จำนวน
0.81 ล้ำนบำท 2.90 ล้ำนบำท 3.24 ล้ำนบำท และ 4.64 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.62 ร้อยละ
0.89 ร้อยละ 0.81 และ ร้อยละ 1.07 ของของหนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้นรวม ตำมลำดับ นอกจำกนี้
TEC ยังมีหนี้สนิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินที่ยงั ไม่ครบกำหนดภำยในหนึ่งปี จำนวน 3.15 ล้ำนบำท
5.53 ล้ำนบำท 3.20 ล้ำนบำท และ 6.76 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.41 ร้อยละ 1.70 ร้อยละ 0.80
และ ร้อยละ 1.57 ของของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตำมลำดับ
(8) ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเป็ นภำระหนี้สนิ ที่รบั รูใ้ นงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่
19 เรื่อ งผลประโยชน์ พ นั ก งำน ซึ่ ง คิด ค ำนวนโดยนั ก คณิ ต ศำสตร์ป ระกัน ภัย โดยภำระผู ก พัน
ผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561
กลุ่มบริษทั มีภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน จำนวน 1.46 ล้ำนบำท 2.12 ล้ำนบำท 2.10 ล้ำนบำท
และ 2.30 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.12 ร้อยละ 0.65 ร้อยละ 0.53 และ ร้อยละ 0.53 ของหนี้สนิ
และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตำมลำดับ
16.3.3

การวิ เคราะห์ด้านแหล่งที่มาของเงิ นทุนประเภทส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่มบริษทั มีสว่ นของผู้
ถือหุน้ จำนวน 57.76 ล้ำนบำท 154.95 ล้ำนบำท 187.00 และ 218.69 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชำระแล้ว และกำไรสะสมทัง้ ทีเ่ ป็ นกำไรสะสมสำรอง
ตำมกฏหมำย และกำไรสะสมส่วนทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร นอกจำกนี้ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มบริษทั ยังมี
รำยกำรส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันแสดงเป็ นรำยกำรทำงบัญชีซ่งึ แสดงไว้
เป็ นยอดติดลบ จำนวน 13.84 ล้ำนบำท เนื่องจำกวันที่ 30 กันยำยน 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ำรซือ้ กิจกำร
TEC และ TET ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ ณ วันทีซ่ อ้ื โดยได้ระบุให้ TEC เป็ นผูซ้ ้อื (Acquirer)
และกำหนดให้ TET เป็ นผูถ้ ูกซือ้ (Acquiree) จึงทำให้บริษทั ฯ รับรู้ TEC ด้วยมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่
30 กันยำยน 2559 และรับรู้ TET ในฐำนะผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำยุติธรรม จึงทำให้เกิดส่วนต่ำงระหว่ำง
มูลค่ำยุตธิ รรมและมูลค่ำทำงบัญชีของ TEC

(1) ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว
ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 168.86 ล้ำนบำท และ ณ
วันที่ 9 มีนำคม 2561 ที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อ
รองรับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ ต่อประชำชน จำนวน 61.14 ล้ำนบำท โดยคำดว่ำภำยหลังจำกกำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญจำนวนดังกล่ำวจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั เพิม่ ขึน้ เป็ น 230.00 ล้ำนบำท
ทัง้ นี้ ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2561 ได้มมี ติเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่
ตรำไว้ของหุน้ สำมัญจำกหุน้ ละ 10.00 บำทเป็ นหุน้ ละ 0.50 บำท และเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 168.86
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ล้ำนบำท เป็ น 230.00 ล้ำนบำท โดยออกหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 122.28 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ
0.50 บำท เพือ่ เสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก )Initial Public Offering)
(2) ส่วนต่างจากการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุม่ บริษทั ได้มกี ำรบันทึกรำยกำรปรับปรุงย้อนหลังกำรบันทึกรำยกำรในงบกำรเงินรวมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรซื้อเงินลงทุนในกลุ่ม TEC จำกเดิมซึ่งปฏิบตั ติ ำมแนวทำงที่กำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) ซึ่งกำหนดให้รบั รูส้ นิ ทรัพย์ท่ไี ด้มำและหนี้สนิ ที่รบั มำในงบกำรเงิน
รวมด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันทีซ่ ้อื มำเป็ นแนวทำงทีก่ ำหนดใน “แนวปฏิบตั ทิ ำงกำรบัญชีสำหรับกำร
รวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน” โดยถือเสมือนว่ำเป็ นวิธกี ำรรวมส่วนได้เสีย และรับรูส้ นิ ทรัพย์ท่ี
ได้ม ำและหนี้ สนิ ที่รบั มำของกลุ่ม TEC ในงบกำรเงินรวมด้วยมูลค่ำตำมบัญ ชีของกิจกำรดังกล่ำว
เนื่องจำกบริษัทฯ พิจำรณำเห็นว่ำในกำรรวมกิจกำรดังกล่ำวเป็ นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุม
เดียวกัน โดยมีกลุ่ม TEC ถูกระบุวำ่ เป็ นผูซ้ อ้ื เพรำะกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมของบกลุ่มบริษทั มีอำนำจควบคุม
กำรดำเนินธุรกิจของ TIGER เหนือกว่ำกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ TET
อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 กลุ่มบริษทั ได้มกี ำร
ขำยหุน้ TET ออกไปเพื่อปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั แต่ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันจะปรำกฎอยูใ่ นงบกำรเงินรวมของ TIGER ต่อไป
ตารางผลกระทบของรายการปรับปรุงงบการเงิ นรวม
หน่วย : ล้ำนบำท
งบการเงิ นรวม
ผลกระทบของรายการ
ปรับปรุงงบการเงิ นรวม

ตามที่
รายงาน
ไว้เดิ ม

ปรับปรุง
ใหม่

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
63.73
(14.08)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี – สุทธิ
1.80
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี – สุทธิ
(1.01)
1.01
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
3.17
(2.57)
รายการจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
13.84
รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด วันที่ 9 พ.ย. 59 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 59
ตัดจาหน่ายค่าความนิยมจากการซือ้ ธุรกิจ
2.44
(2.44)
ค่าเสือ่ มราคา
2.09
(0.17)
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
6.21
0.03
กาไรสุทธิ
3.17
2.57

หลังปรับ
ปรุงใหม่
49.66
1.80
(5.74)
13.84
1.92
6.25
5.74

(3) อัตราการจ่ายเงิ นปันผล
กลุ่มบริษัท ไม่มกี ำรจ่ำยปั นผลในรอบปี 2558 – 2559 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรจัดตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 9
พฤศจิก ำยน 2559 อย่ ำ งไรก็ ต ำมในปี 2560 ที่ ป ระชุ ม วิส ำมัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครัง้ ที่ 2/2561 วัน ที่ 20
พฤศจิกำยน 2560 ได้อนุ มตั กิ ำรจ่ำยปั นผลระหว่ำงกำล จำนวน 36.00 ล้ำนบำท ในขณะที่ บริษทั ฯ มี
ผลกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบปี 2560 เท่ำกับ 39.96 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นรำยได้มำจำก
เงินปั นผลของ TEC จำนวน 40.00 ล้ำนบำท เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล (เงินจ่ำยปั นผล /
กำไรสุทธิ) จะมีอตั รำกำรจ่ำยเงินปั นผลอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 90.09
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สำหรับ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ที่ป ระชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 4/2561 วันที่ 19 มิถุนำยน
2561 ได้อนุ มตั กิ ำรจ่ำยปั นผลระหว่ำงกำล จำนวน 29.00 ล้ำนบำทซึง่ เป็ นรำยได้มำจำกเงินปั นผลของ
TET ซึ่งเคยเป็ นบริษทั ย่อยในขณะนัน้ จำนวน 29.00 ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังได้รบั เงินปั นผล
จำก TEC จำนวน 52.00 ล้ำนบำท ซึ่งทำให้ในบริษทั ฯ สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผู้ถอื หุ้นจำนวน
80.00 ล้ำ นบำท โดยได้ร ับ มติเห็ น ชอบจำกที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อ วัน ที่ 10
สิงหำคม 2561 เมื่อพิจำรณำจำกผลกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบ 6 เดือนแรกของปี
2561 เท่ำกับ 116.67 ล้ำนบำท จะทำให้อตั รำกำรจ่ำยเงินปั นผล (เงินจ่ำยปั นผล / กำไรสุทธิ) จะมี
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 93.43
(4) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่มบริษทั มีอตั รำส่วน
ของหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1.26 เท่ำ 1.10 เท่ำ 1.14 เท่ำและ 0.98 เท่ำ ตำมลำดับ โดย
ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น ของกลุ่มบริษทั มีแนวโน้มที่ลดลงเนื่องจำก
ส่วนของผู้ถอื หุ้นมีเพิม่ ขึน้ สูงกว่ำหนี้สนิ ในช่วงเวลำดังกล่ำว สำหรับในส่วนของหนี้สนิ หลัก 3 ลำดับ
แรกจะประกอบด้วยเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื เงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง และ รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับ
ล่วงหน้ ำ ซึ่งเป็ นหนี้สนิ ที่ไม่มภี ำระดอกเบี้ยแต่อย่ำงใด สำหรับภำระหนี้สนิ ที่มดี อกเบี้ยนัน้ บริษทั ฯ
สำมำรถควบคุมกำรกูย้ มื เงินทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ไว้ในระดับที่ไม่สงู เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผูถ้ อื หุน้
โดยอัตรำส่วนหนี้ ท่ีมภี ำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผู้ถือหุ้นจะอยู่ท่ี 0.28 เท่ำ 0.12 เท่ำ 0.28 เท่ำ และ
0.21 เท่ำ
นอกจำกนี้ ภ ำยหลัง จำกกำรเสนอขำยหุ้ น สำมัญ แก่ ป ระชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) บริษัท ฯ จะมี
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง เนื่องจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะเพิม่ มำกขึน้ จำกเงินระดมทุน
จำกประชำชนและบริษทั ฯ สำมำรถนำเงินระดมทุนครัง้ นี้มำขยำยในกำรรับงำนโครงกำรต่ำงๆ ได้มำก
ขึน้
16.4 การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
หน่วย : ล้ำนบำท
งบการเงิ นเสมือนของบริ ษทั ฯ
กระแสเงิ นสด
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป( ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป( ในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง( - สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด
หัก เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทั ย่อย
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิน้ งวด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

26.61
(11.32)
(14.79)
0.51
0.87
1.38

51.21
1.93
(25.81)
27.34
1.38
28.72

(3.06)
(11.48)
(2.71)
(17.26)
28.72
11.461

6 เดือน
ปี 2561
4.10
77.33
10.94
92.37
18.451
(48.22)
62.61

หมำยเหตุ สำเหตุทร่ี ำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิน้ ปี 2560 ไม่เท่ำกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวดของ 6 เดือน
แรกในปี 2561 เนื่องจำก ณ สิน้ สุด 6 เดือนแรกของปี 2561 ได้ทำกำรวิเครำะห์จำกงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ ในขณะทีป่ ี 2558-2560 จะทำ
กำรวิเครำะห์จำกงบกำรเงินเสมือนของบริษทั ฯ

ในปี 2560 กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงำน 3.06 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นกำรใช้เงินสดสุทธิใน
กิจกรรมด ำเนิ น งำนมำกกว่ำปี 2559 เป็ น จำนวน 54.27 ล้ำนบำท โดยในปี 2559 มีเงิน สดสุท ธิได้ม ำจำก
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กิจกรรมดำเนินงำนทัง้ สิน้ 51.21 ล้ำนบำท ทัง้ นี้กำรทีเ่ งินสดสุทธิจำกกำรดำเนินงำนติดลบในปี 2560 เกิดจำก
สำเหตุท่กี ลุ่มบริษทั มีกำรขยำยตัวของรำยได้กำรก่อสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษทั ต้องใช้เงินสดจำนวน
มำกเป็ นทุ น หมุ น เวีย นในสิน ทรัพ ย์ด ำเนิ น งำน อัน ได้แ ก่ ลูก หนี้ ก ำรค้ำ รำยได้ท่ีย งั ไม่ได้เรีย กช ำระ โดย
สินทรัพย์ดำเนินงำนกลุ่มดังกล่ำวเพิม่ ขึน้ จำนวน 96.60 ล้ำนบำท และ 35.38 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นสำเหตุหลักให้
กระแสเงินสดสุทธิจำกกำรดำเนินงำนติดลบในปี 2560
สำหรับกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนนัน้ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุน
11.48 ล้ำนบำท อันมำจำกกำรจ่ำยเงินสดซื้ออุปกรณ์และยำนพำหนะจำนวนทัง้ สิน้ 17.21 ล้ำนบำท และ กำร
จ่ำยเงินสดเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนจำกส่วนได้เสียทีม่ มี อี ำนำจควบคุม 2.44 ล้ำนบำท
ในส่วนของกระแสเงิน สดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน นัน้ ในปี 2560 ถึงแม้ว่ำกลุ่ม บริษัท ได้ม ีก ำรกู้ยืม เงิน จำก
สถำบันกำรเงินและจำกบุคคลและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกันจำนวนรวมสุทธิ 36.51 ล้ำนบำท (รับ 58.36 ล้ำนบำท
จ่ำยคืน 21.85 ล้ำนบำท) แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทั ยังมีกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ จำนวน 36.00 ล้ำน
บำทและมีกำรจ่ำยชำระหนี้สนิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำซื้อจำนวน 3.22 ล้ำนบำท ส่งผลให้มกี ระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหำเงินในปี 2560 จำนวน 2.71 ล้ำนบำท
6 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่มบริษทั มีเงินสดได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน 4.10 ล้ำนบำท เนื่องจำกกลุ่มบริษทั
มีกำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 48.29 ล้ำนบำท นอกจำกนี้กลุ่มบริษทั มีรำยกำรเงินสดที่ได้มำจำกกิจกรรม
ดำเนินงำน ได้แก่ กำรมีรำยได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชำระเพิม่ ขึน้ จำนวน 21.77 ล้ำนบำท ในขณะทีร่ ำยกำรเงินสดใช้
ไปในกิจกรรมกำรดำเนินงำน กำรมีลกู หนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จำนวน 77.02 ล้ำนบำท
ในส่วนของกิจกรรมกำรลงทุน กลุ่มบริษทั มีเงินสดได้มำจำกกิจกรรมกำรลงทุน จำนวน 77.33 ล้ำนบำท กำรมี
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 86.12 ล้ำนบำท โดยมีรำยจ่ำยเงิน สำหรับกิจกรรมกำร
ลงทุนในจำนวนไม่มำก ได้แก่ กำรจ่ำยเงินสดเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ 8.49 ล้ำนบำท
สำหรับกิจกรรมจัดหำเงิน กลุ่มบริษทั มีรำยกำรเงินสดได้มำจำกกิจกรรมกำรจัดหำเงิน จำนวน 10.94 ล้ำนบำท
เนื่องจำกกำรได้รบั เงินสดจำกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึน้ 48.75 ล้ำน
บำท และกำรได้รบั เงินสดจำกเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน 22.00 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมบริษทั
ฯ มีก ำรจ่ำยเงิน สดเพื่อ จ่ำยเงิน ปั น ผล 29.00 ล้ำนบำท และ จ่ำยเงิน สดคืน เงิน กู้ยืม ระยะสัน้ จำกบุ ค คลที่
เกีย่ วข้องกัน 28.20 ล้ำนบำท
ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตรำส่วนสภำพคล่อง )เท่ำ(
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว )เท่ำ(
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน(
ระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลีย่ (วัน(
ระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่ (วัน(
วงจรเงินสด (วัน(

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

0.79
0.58
39
31
8

1.58
0.45
29
60
-31

1.54
0.73
54
27
65
16

6 เดือน
ปี 2561
1.61
1.29
43
3
21
25

ณ สิน้ สุด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่มบริษทั มีอตั รำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.79
เท่ำ 1.58 เท่ำ 1.54 เท่ำ และ 1.61 เท่ำ ตำมลำดับ กำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ สิน้ ปี 2559 เมื่อ
เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2558 เกิดจำกกำรที่สนิ ทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึ้นมำกกว่ำหนี้สนิ หมุนเวียน โดยที่ กลุ่ม
บริษทั มีสนิ ทรัพย์ท่ถี อื ไว้เพื่อขำยเพิม่ ขึน้ 86.12 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพิม่ ขึน้ 59.11 ล้ำนบำท เงินสดและ
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รำยกำรเทียบเท่ำเงิน สดเพิ่ม ขึ้น 27.34 ล้ำนบำท และรำยได้ท่ียงั ไม่ได้เรียกชำระเพิ่ม ขึ้น 20.74 ล้ำนบำท
ส่งผลให้สนิ ทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิม่ ขึน้ 202.83 ล้ำนบำท ในขณะทีห่ นี้สนิ หมุนเวียนมีกำรเพิม่ ขึน้ น้อยกว่ำกำร
เพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียน ส่งผลทำให้อตั รำส่วนสภำพคล่องของบริษทั เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ หำกพิจำรณำวงจร
เงิน สด )Cash Cycle) จะพบว่ำ กลุ่ ม บริษัท ฯ มีว งจรเงิน สด ณ เท่ ำ กับ 8 วัน -31 วัน 16 วัน และ 25 วัน
ตำมลำดับ
ในปี 2559 กลุ่มบริษทั มีวงจรเงินสดลดลงเหลือ -31 วันซึ่งลดลงจำกปี 2558 จำนวน 37 วัน โดยกลุ่มบริษทั มี
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ จำก 40 วันเหลือ 29 วัน ซึง่ เกิดจำกกำรเก็บหนี้ทม่ี ปี ระสิทธิภำพมำกขึน้ รวมถึงบริษทั ฯ
ยังมีกำรจ่ำยชำระหนี้ชำ้ ลงจำกเดิมทีม่ รี ะยะเวลำชำระหนี้ 34 วันในปี 2558 มำเป็ น 60 วันในปี 2559
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสดเพิม่ ขึ้นจำกปี 2559 จำนวน 47 วัน เป็ น 16 วัน เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมี
สัดส่วนลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ มำกกว่ำสัดส่วนของรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ส่งผลให้
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ จำก 29 วัน เป็ น 54 วัน นอกจำกนี้ในปี 2560 กลุ่มบริษทั ยังมีระยะเวลำกำร
ขำยสิน ค้ำเฉลี่ยเพิ่ม ขึ้น 27 วัน เนื่ อ งจำกกลุ่ม บริษัท เริม่ มีก ำรบัน ทึก สิน ค้ำคงเหลือประเภทงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงจำกโครงกำรก่อสร้ำงขยำยกำรผลิตน้ ำประปำ กำรประปำส่วนภูมภิ ำค เขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว
ซึง่ แต่เดิมกลุม่ บริษทั ไม่มสี นิ ค้ำคงเหลือในปี ก่อนหน้ำ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2561 กลุม่ บริษทั มีวงจรเงินสดเพิม่ ขึน้ จำกปี 2560 จำนวน 9 วัน เป็ น 25 วัน เนื่องจำก
กลุ่มบริษทั ยังมีระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่ ลดลงจำก 65 วัน เหลือ 21 วัน เนื่องจำกมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เฉลีย่ ลดลง
16.5 ส่วนต่างงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเสมือน
ทัง้ นี้ ในกำรจัดท ำงบกำรเงินเสมือนของปี 2558 - 2560 ของบริษัท ฯ นอกจำกสมมติฐำนที่ได้กล่ำวไปใน
ข้ำงต้น ตำมรำยละเอียดข้อ 15.3.1 หน้ำ 7 แล้ว ยังมีรำยละเอียดอื่นๆ ในบำงรำยกำรทีแ่ ตกต่ำงกันระหว่ำงงบ
กำรเงินและงบกำรเงินของบริษทั ฯ เนื่องจำกกำรเสมือนให้ TET เป็ นเงินลงทุนเงินที่ถอื ไว้เพื่อ จึงทำให้ในงบ
กำรเงินเสมือนไม่มกี ำรตัดรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำง TIGER และ TET เหมือนกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ปกติของบริษทั ฯ มีรำยละเอียด ดังนี้
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นรวมเสมือน
คาอธิ บาย
2560 2559 2558* 2560 2559 2558
1. เงินลงทุนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขำย
86.12 86.12 86.12 สืบ เนื่ องจำกคณะกรรมกำร
บ ริ ษั ท ครั ง้ ที่ 4/2561 เมื่ อ
วั น ที่ 19 มิ .ย . 61 มี ม ติ
อนุ ม ัติ ใ ห้ ข ำยเงิน ลงุ ท นใน
TET ทัง้ หมดจ ำนวน 86.12
ล้ ำ น บ ำท ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม น ำย
บริพ ัน ธุ์ วรรณขจรกิ จ เป็ น
เงิน สด จึ ง เสมื อ นรำยกำร
ดังกล่ ำวเป็ น เงิน ลงทุ น ที่ถือ
ไว้เพื่อ ขำยตัง้ วัน ที่ 1 ม.ค.
58เป็ นต้นไป
2. เงิ น กู้ ยื ม ระย ะ สั ้น จ ำ ก 23.00 11.13
26.80 6.58
TEH ได้ ม ีก ำรกู้ ยืม เงิน จำก
รายการ
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รายการ

งบการเงิ นรวม
2560 2559 2558*

งบการเงิ นรวมเสมือน
2560 2559 2558

คาอธิ บาย

บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

TET จำนวน 3.38 ล้ำนบำท
ในปี 2559 เพื่ อใช้ เ ป็ นเงิ น
ห มุ น เวี ย น ใน ก ำรจั ด ตั ้ ง
0.009
0.050
บริษั ท เช่ น ค่ ำ ธรรมเนี ย ม
จัดตัง้ ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย
เป็ น ต้ น โ ด ย มี ก ำ ร คิ ด
ดอกเบี้ ย ใน อั ต รำร้ อ ยละ
1.50 บ ำ ท ต่ อ ปี เริ่ ม คิ ด
ดอกเบี้ย ตัง้ แต่ ปี 2560 เป็ น
ต้นไป (ปี ละ 50,700 บำท)
หมำยเหตุ : TIGER ไม่ได้มกี ำรจัดทำงบกำรเงินรวมในปี 2558 เนื่องจำกเพิง่ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 9 พ.ย. 59 ดังนัน้
ข้อมูลแสดงในปี 2558 จะใช้ขอ้ มูลทำงกำรเงินของ TEC
16.6 ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดาเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
กำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรม
แนวโน้มภำพรวมอุตสำหกรรมรับเหมำก่อสร้ำงโดยรวมระหว่ำงปี 2560 – 2562 คำดกำรณ์ว่ำจะปรับตัวดีขน้ึ
โดยกำรเติบโตประมำณร้อยละ 8 – 12 ต่อปี ซึง่ มีปัจจัยบวกจำกแผนกำรลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ของรัฐบำล
ที่จะมีไปจนถึงปี 2567 มำกกว่ำ 50 โครงกำร ขณะที่ภำคเอกชนคำดว่ำจะทยอยฟื้ นตัวตัง้ แต่ปี 2561 ทัง้ นี้ปี
2560 คำดว่ำจะมีก ำรเติบ โตมำกถึงร้อ ยละ 13-15 เทีย บกับ ปี 2559 เนื่ อ งจำกในช่วงต้น ปี 2560 จะมีก ำร
ประกวดรำคำโครงกำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำรมำกกว่ำในรอบหลำยปี หลัง ทำให้ช่วงครึง่ ปี หลังจะมีกำรเริม่
งำนก่อสร้ำงพร้อมกันหลำยโครงกำร อำทิ โครงกำรรถไฟทำงคู่ช่วงลพบุร-ี ปำกน้ ำโพ และช่วงมำบกะเบำ-ชุม
ทำงถนนจิระ โครงกำรสุวรรณภูมเิ ฟส 2 นอกจำกนี้ยงั มีควำมชัดเจนมำกขึน้ ในโครงกำรรถไฟฟ้ ำ 3 สำย ได้แก่
สำยสีชมพู : แครำย-มีนบุร,ี สำยสีเหลือง : ลำดพร้ำว-สำโรง และสำยสีสม้ ส่วนตะวันออก : ศูนย์วฒ
ั นธรรมฯมีนบุรี ทัง้ นี้ปริมำณงำนสะสมที่มำจำกภำครัฐดังกล่ำวจะเป็ นตัวขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง ส่งผลดี
ต่อเนื่องสูก่ ำรลงทุนภำคเอกชน
กำรเติบโตจำกโครงกำรในอนำคต
ภำยหลังจำกบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเข้ำสูต่ ลำดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้บริษทั ฯ สำมำรถนำเงินจำกกำรระดมทุน
ครัง้ นี้ เพื่อใช้สำหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ และสำมำรถรับงำนโครงกำรทีม่ มี ลู ค่ำ และขนำด
ใหญ่ขน้ึ ทัง้ กลุ่มงำนเอกชนและกลุ่มงำนภำครัฐ ซึง่ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผนธุรกิจก็จะ
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรำยได้ทเ่ี ติบโตมำกยิง่ ขึน้ ในอนำคต
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ยังมีแผนกำรขยำยธุรกิจออกแบบและผลิต รวมทัง้ ติดตัง้ อุปกรณ์สำหรับงำนสถำปั ตยกรรมและ
งำนตกแต่งจำกกระจกและอลูมเิ นียม ซึ่งดำเนินกำรโดยบริษทั ในเครือ คือ TEA ทัง้ นี้ โรงงำนของ TEA อยูใ่ น
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจออกแบบและผลิตอุปกรณ์ สำหรับตกแต่ง
ภำยในจำกวัสดุประเภทอลูมเิ นียมของ TEA ได้อย่ำงเพียงพอ ซึ่งคำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จในช่วงไตรมำสที่
2 ของปี 2561
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นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีแผนกำรขยำยธุรกิจจัดหำและจำหน่ ำยวัสดุและอุปกรณ์ รวมทัง้ ระบบที่เกี่ยวข้องกับ
งำนก่อสร้ำง โดย TEC ได้เล็งเห็นโอกำสและกำรเติบโตของธุรกิจกำรจัดหำจำหน่ ำยวัสดุและอุปกรณ์ประเภท
ดังกล่ำว โดยในวันที่ 15 มีนำคม 2561 TEC ได้จดั ตัง้ บริษทั ทีอี แมค จำกัด )“TEM”) ขึน้ เป็ นบริษทั ย่อย โดย
มี TEC ถือหุน้ ร้อยละ 70.00 ดำเนินธุรกิจจัดหำและจำหน่ ำยวัสดุและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำ ง เช่น
กระเบือ้ งปูพน้ื สุขภัณฑ์ ถังและระบบบำบัดน้ ำเสีย ถังและระบบเก็บน้ ำดี เครื่องกำเนิดไฟฟ้ ำ เป็ นต้น และคัด
สรรสินค้ำต่ำงๆ ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทัง้ สืบหำควำมต้องกำรสินค้ำในตลำดเพิม่ เติม ซึ่งจะ
เป็ นกำรเพิม่ ศักยภำพและขยำยธุรกิจกำรจัดหำและจำหน่ ำยวัสดุและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำง เพื่อ
ทำให้ธุรกิจของกลุม่ บริษทั ครบวงจร )เป็ น One-Stop-Service) และเป็ นอีกหนึ่งช่องทำงรำยได้ของกลุ่มบริษทั
ผลกระทบจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ ทุนต่อประชำชนจำนวน 122.28 ล้ำนหุ้นในครัง้ นี้ จำนวนหุ้น ที่ชำระแล้วของ
บริษทั ฯ จะเพิม่ ขึน้ จำก 337.72 ล้ำนหุน้ เป็ น 460.00 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 26.58 ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ดังกล่ำว ซึ่งจะทำให้อตั รำส่วนต่ำงๆ ที่เปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของผู้ถือหุ้น หรือจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลงในอนำคต เนื่องจำกจำนวนหุ้นที่ใช้เป็ นฐำนในกำร
คำนวณเพิม่ ขึน้ (Dilution Effect) เช่น กำไรสุทธิต่อหุน้ (Earnings per Share) อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity) เป็ นต้น ดังนัน้ กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ อำจทำให้ผลตอบแทนต่ำงๆ ของ
บริษทั ฯ ลดลงในอนำคต หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจให้มผี ลประกอบกำรทีส่ ร้ำงรำยได้และกำไรสุทธิ
เพื่อรองรับกำรเพิม่ ขึน้ ของจำนวนหุ้นสำมัญดังกล่ำว โดยจำกกำไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรก สำหรับปี 2561
ข้ำงต้นนัน้ เป็ นผลให้กำไรสุทธิต่อหุน้ ปรับลด (Fully Diluted) มีค่ำเท่ำกับ 0.07 บำทต่อหุน้ )คำนวณจำกมูล
ค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท( หรือคิดเป็ นอัตรำกำรลดลงของมูลค่ำกำไรต่อหุน้ (EPS Dilution Effect) เท่ำกับ
ประมำณร้อยละ 26.58 ดังตำรำง
ตารางแสดงข้อมูลผลกระทบต่อกาไรสุทธิ จากการเสนอขายหุ้นสามัญ
ผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุน้ (ก่อน IPO)
กำไรต่อหุน้ (หลัง IPO) (Fully Diluted)

ปี 2558
9.29
0.03
0.02
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ปี 2559
36.65
0.11
0.08

ปี 2560
67.74
0.20
0.15

หน่วย: ล้ำนบำท
6 เดือนปี 2561
31.30
0.09
0.07

