- สรุปข้อสนเทศ บริษ ัท ฟลอยด์ จำก ัด (มหำชน) (FLOYD)
เลขที่ 31/4 หมูท
่ ี่ 2 ซอยวัดส ้มเกลีย
้ ง ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลบางแม่นาง อาเภอบาง

ทีต
่ งส
ั้ ำน ักงำนใหญ่

ใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี
โทรศัพท์: 02-191-6258, 02-191-6260 โทรสาร: 02-191-6262
เว็บไซต์: www.floyd.co.th
เป็นหล ักทร ัพย์จดทะเบียน

้ ขายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (เริม
่ ทาการซือ

ประเภทหล ักทร ัพย์จดทะเบียน

หุ ้นสามัญ 360,000,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้ หุ ้นละ 0.50 บาท
รวมมูลค่า 180,000,000 บาท
้ ขาย)
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (วันแรกทีเ่ ริม
่ การซือ

ทุนของบริษ ัท

ทุนจดทะเบียน หุ ้นสามัญ 360,000,000 หุ ้น
มูลค่าทีต
่ ราไว ้ หุ ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 180,000,000 บาท
ทุนชาระแล ้ว หุ ้นสามัญ 360,000,000 หุ ้น
มูลค่าทีต
่ ราไว ้ หุ ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 180,000,000 บาท
ตลำดรอง

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

รำคำเสนอขำย

2.80 บาท

ว ันทีเ่ สนอขำย

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560
(บริษัทเสนอขายหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนต่อประชาชนจานวน 90,000,000 หุ ้น)

ว ัตถุประสงค์กำรใชเ้ งินเพิม
่ ทุน
วัตถุประสงค์ในการใช ้เงิน

จานวนเงินโดยประมาณ (ล ้านบาท)

ระยะเวลาทีใ่ ช ้เงินโดยประมาณ

1. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

158.90

ภายในปี 2561

2. ลงทุนก่อสร ้างอาคารสานักงานและศูนย์อบรม

80.00

ภายในปี 2562

รวม

238.90

หมายเหตุ: บริษัทระดมทุนได ้ทัง้ หมด 252,000,000 บาท เมือ
่ หักค่าใช ้จ่ายจานวนประมาณ 13,100,000 บาท จะคงเหลือเงินจากการระดมทุน
ในครัง้ นีป
้ ระมาณ 238,900,000 บาท

กำรจ ัดสรรหุน
้ ส่วนเกิน

-ไม่ม-ี

ประเภทกิจกำรและล ักษณะกำรดำเนินงำน
ล ักษณะผลิตภ ัณฑ์
บริษัท ฟลอยด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นผู ้ให ้บริก ารรับเหมาติดตัง้ งานระบบไฟฟ้ าและเครือ
่ งกลหรือ ทีร่ วม
เรียกว่า MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing Engineering) โดยขอบเขตการให ้บริการของบริษัท จะครอบคลุมตัง้ แต่
งานรายละเอียดทางวิศวกรรม (Detailed Engineering) การจัดหาวัตถุดบ
ิ (Procurement) และงานรับเหมาติดตัง้ ระบบไฟฟ้ า
่ สาร ระบบสุขาภิบาลและระบบป้ องกันอัคคีภัย และ ระบบปรับอากาศ (Construction) โดยเริม
้ และจัดหา
ระบบสือ
่ ตัง้ แต่จัดซือ
วัสดุอป
ุ กรณ์ ให ้คาปรึกษา ออกแบบ วางระบบ และติดตัง้ อุปกรณ์ภายในอาคาร โดยบริษัทมีนโยบายทีม
่ ุ่งเน ้นการส่งมอบงานให ้
เสร็จภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดด ้วยคุณภาพและงบประมาณทีเ่ หมาะสม
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บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานและระบบทีต
่ ด
ิ ตัง้ เป็ น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
1.

่ สำร
กำรให้บริกำรร ับเหมำติดตงงำนระบบวิ
ั้
ศวกรรมไฟฟ้ำและระบบวิศวกรรมสือ
(Electrical & Communication System)
่ สารครบวงจร
บริษัทให ้บริการรับเหมาติดตัง้ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้ าและระบบวิศวกรรมสือ
1.1. งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า เช่น


งานติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าแรงสูงเข ้าอาคาร ( High Voltage System)



งานระบบจ่ายไฟฟ้ าและระบบแสงสว่าง (Power Distribution)



งานระบบไฟฟ้ าส ารองและไฟฟ้ าฉุ ก เฉินกรณีร ะบบไฟฟ้ าขั ดข ้อง (Electrical Power Supply & Emergency
Power Supply System)



งานระบบสายล่อฟ้ า (Lightning Protection System)



งานระบบจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)



งานระบบสายดิน (Grounding System)

่ สาร เช่น
1.2. งานระบบวิศวกรรมสือ

2.



งานระบบโทรศัพท์และโทรศัพท์ไร ้สาย



งานระบบรักษาความปลอดภัย



งานระบบเสียงและระบบภาพในอาคาร



่ มโยงเครือข่ายใยแก ้ว
งานระบบเชือ



งานระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ



งานระบบสัญญาณเตือนภัย

กำรให้บริกำรร ับเหมำติดตงงำนระบบประปำ
ั้
ระบบสุขำภิบำล และระบบป้องก ันอ ัคคีภ ัย
(Sanitary & Fire Protection system)
บริษัทให ้บริการรับเหมาติดตัง้ งานระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิงครบวงจร
2.1. งานระบบประปา ระบบสุขาภิบาล เช่น


งานระบบลาเลียงน้ าดี



งานระบบผลิตไอน้ าและน้ าร ้อน



งานระบบระบายน้ าและบาบัดน้ าเสีย



งานระบบจ่ายน้ าและระบายน้ าในสระว่ายน้ า



งานระบบติดตัง้ ระบบสุขภัณฑ์

2.2. งานระบบป้ องกันอัคคีภัย เช่น

3.



งานระบบท่อดับเพลิงและควบคุม



งานระบบดับเพลิงและหัวฉีดโปรยน้ า



งานติดตัง้ อุปกรณ์ดับเพลิง

กำรให้บริกำรงำนร ับเหมำติดตงงำนระบบปร
ั้
ับอำกำศและระบำยอำกำศ
(Air Conditioning & Ventilation system)
บริษัทให ้บริการงานรับเหมาติดตัง้ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เช่น


งานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่



งานระบบท่อส่งลมปรับอากาศและระบายอากาศ



งานระบบเครือ
่ งทาน้ าเย็น



้
งานระบบควบคุมอุณหภูมแ
ิ ละความชืน



งานระบบท่อระบายความร ้อนและระบบหล่อเย็น



งานระบบปรับอากาศในอาคาร (Air Conditioning System)
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งานระบบระบายอากาศ (Exhaust and Ventilation)



งานระบบปรับอากาศในห ้องสะอาด (Clean Room’s Air Conditional and Ventilation)



งานระบบปรับอากาศในห ้องทาความเย็น (Cooled Room System)



งานระบบอัดอากาศในบันไดหนีไฟ (Stair Pressurized System)

โครงสร้ำงรำยได้
สาหรับโครงสร ้างรายได ้ของบริษัท ซึง่ แบ่งตามประเภทการให ้บริการในช่วงตัง้ แต่ปี 2557 – 2559 และงวด 6 เดือนปี
2559 - 2560 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
โครงสร ้างรายได ้
1. งานให ้บริการรับเหมาติดตัง้
่ สาร
ระบบไฟฟ้ าและระบบสือ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ม.ค.-มิ.ย. 2559

ม.ค.-มิ.ย. 2560

ล ้านบาท ร ้อยละ ล ้านบาท ร ้อยละ ล ้านบาท ร ้อยละ ล ้านบาท ร ้อยละ ล ้านบาท ร ้อยละ
176.70 40.85 222.41 48.03 226.25 41.48 122.28 44.62

56.02

43.09

145.18 33.57 138.18 29.84 152.34 27.93

78.71

28.72

53.21

40.93

109.36 25.28

72.01

26.27

14.25

10.96

2. งานให ้บริการรับเหมาติดตัง้
ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล
และระบบป้ องกันอัคคีภัย
3. งานให ้บริการรับเหมาติดตัง้
ระบบปรับอากาศและระบาย

99.57

21.50 164.23 30.11

อากาศ
รวมรายได ้จากการบริการ
รายได ้อืน
่

/1

431.23 99.70 460.17 99.38 542.82 99.52 273.00 99.61 123.48 94.98
1.30

รายได ้รวม

0.30

2.86

0.62

2.62

0.48

1.05

0.39

6.53/2

5.02

432.53 100.00 463.03 100.00 545.44 100.00 274.05 100.00 130.01 100.00

หมายเหตุ:
1/ รายได ้อืน
่ ส่วนใหญ่ประกอบด ้วย รายได ้ดอกเบีย
้ รับ และดอกเบีย
้ รับจากการผิดนัดชาระหนีข
้ องลูกค ้า
้ ภาระผูกพันธ์ในการจ่าย
2/ บริษัทได ้ปรับปรุงรายการค่าตอบแทนอืน
่ (Incentive) ของพนักงานทีล
่ าออก มารับรู ้เป็ นรายได ้เนือ
่ งจากได ้สิน
ผลตอบแทนต่อพนักงานดังกล่าว โดยในงวด 6 แรกปี 2560 มีจานวน 6.05 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของบริษัท

กลุม
่ ลูกค้ำเป้ำหมำย
บริษั ทให ้บริก ารหลั ก แก่ลูก ค ้าภาคเอกชน ซึง่ ได ้แก่ลูก ค ้าประเภท ห ้างสรรพสิน ค ้าและค ้าปลีก อาคารส านั ก งาน
อสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต ้น โดยปั จจุบันกลุม
่ ลูกค ้าเป้ าหมายหลักของบริษัทได ้แก่กลุ่มลูกค ้า
ทีม
่ อ
ี ัตราการเติบโตและมีการขยายโครงการอย่างต่อเนือ
่ ง ซึง่ ได ้แก่ ห ้างสรรพสินค ้าและค ้าปลีกทีม
่ ส
ี าขาตามภูมภ
ิ าคต่างๆ โดย
ในปี 2557 - 2559 และงวด 6 เดือ นปี 2560 มีสัดส่วนคิดเป็ นร ้อยละ 86.96 ร ้อยละ 63.21 ร ้อยละ 75.53 และร ้อยละ 57.20
ของรายได ้จากการให ้บริการตามลาดับ ซึง่ เป็ นการขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงเป็ นธุรกิจ ทีม
่ ค
ี วามเข ้มแข็งในด ้านฐานะ
่ งในด ้านเครดิตของลูกหนี้ นอกจากนี้ กลุ่มลูกค ้าดังกล่าวยังเป็ น
การเงินและมีความสามารถในการชาระหนีส
้ งู จึงช่วยลดความเสีย
กลุม
่ ลูกค ้าทีม
่ ก
ี ารติดต่อทาธุรกรรมกับบริษัทมานานและมีความไว ้วางใจในเรือ
่ งของคุณภาพงานและการส่งมอบงานตามกาหนด
และไม่เคยมีปัญหาในการส่งมอบงานล่าช ้า เนื่องจากการบริหารงานได ้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
งานทุกขัน
้ ตอน
ั วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตงงำนระบบไฟฟ
ตำรำงแสดงสดส่
ั้
้ ำและเครือ
่ งกลของบริษ ัทแยกตำมประเภทลูกค้ำ
ประเภทลูกค ้า

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

งวด 6 เดือนปี 2560

ล ้านบาท

ร ้อยละ

ล ้านบาท

ร ้อยละ

ล ้านบาท

ร ้อยละ

ล ้านบาท

ร ้อยละ

ห ้างสรรพสินค ้าและค ้าปลีก

375.01

86.96

290.87

63.21

410.00

75.53

70.64

57.20

อสังหาริมทรัพย์

56.22

13.04

169.30

36.79

132.81

24.47

52.84

42.80

431.23

100.00

460.16

100.00

542.82

100.00

123.48

100.00

รวม
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ช่องทำงกำรจำหน่ำย
การจาหน่ายสินค ้าและบริการของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นงานโครงการทีม
่ ล
ี ักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ โดย
บริษัทจะต ้องนาเสนองานโดยตรงให ้กับลูกค ้าเพือ
่ รับการพิจารณาเป็ นรายๆไป ซึง่ การเข ้าร่วมประมูลจะมีลักษณะเป็ นการเข ้าร่วม
ประมูลแบบเปิ ด โดยหน่ วยงานที่เ ป็ นเจ ้าของโครงการจะท าการเปิ ดประมูล ให ้แก่ ผู ้สนใจทั่ ว ไป ซึง่ ส่วนใหญ่ท ี่ผ่า นมาจะมี
้ จั ด จ ้างโดยวิธ ีพ เิ ศษ
ผู ้เข ้าร่ว มประมูล เพื่อ แข่ง ขั น ประมาณ 3 - 4 รายในแต่ล ะโครงการ ในขณะที่บ างกรณี ท ี่เ ป็ นการจั ด ซือ
หน่ วยงานที่เ ป็ นเจ ้าของโครงการจะท าการส่งจดหมายเชิญเพียงบางบริษัทให ้เข ้าร่ว มประมูล โดยหน่ วยงานที่เ ป็ นเจ ้าของ
โครงการจะทาการคัดเลือกบริษัทโดยดูจากความสามารถ ประวัตก
ิ ารขายและบริการ
บริษัท มีสายงานสนั บสนุ นธุรกิจซึง่ จะทาหน ้าทีใ่ นการคัดเลือกโครงการทีน
่ ่าสนใจ โดยการติดตามประกาศโครงการ
่ โทรทัศน์ อีเมลล์เชิญชวนจากคู่ค ้า โทรศัพท์เพือ
ประมูลผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็ บไซต์ ประกาศทางหนั งสือ พิม พ์ สือ
่
่ ถือใน
สอบถาม เป็ นต ้น อีก ทัง้ การประกวดราคาในบางครัง้ จะได ้รับการแนะนาผ่านทางฝ่ ายบริหาร การแนะนาจากลูก ค ้าทีเ่ ชือ
ผลงาน รวมทัง้ ได ้รั บการแนะนาจากคู่ค ้าของบริษั ท และพัน ธมิตรทางการค ้า โดยบริษัทยั งคงมุ่งมั่น ทีจ
่ ะ รั ก ษาคุณภาพและ
ผลงานการก่อสร ้างให ้ได ้ตามมาตรฐานและตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค ้าให ้ดียงิ่ ขึน
้ รวมทัง้ การสร ้างความสัมพันธ์ทด
ี่ ี การให ้
คาปรึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์ ซึง่ มีสว่ นสาคัญต่อการตัดสินใจของลูกค ้าเป็ นอย่างยิง่ ทัง้ นี้ บริษัทให ้บริการรับเหมางานระบบไฟฟ้ า
และระบบเครือ
่ งกล ผ่านช่องทางหลัก ดังนี้

1) การประมูลงานจากเจ ้าของโครงการ (Project Owner)
่ งทางในการติดต่อกับเจ ้าของโครงการโดยตรงจากกลุ่มทีม
บริษัทมีชอ
่ แ
ี ผนการขยายการลงทุนเพือ
่ ขยายสาขา ขยาย
กาลังผลิต และ/หรือ ปรับปรุงโครงการเดิม โดยลูกค ้าส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ทด
ี่ ก
ี ับบริษัท เป็ นลูกค ้าเดิมทีเ่ คยใช ้บริการใน
โครงการก่อนหน ้านี้ ในการคัดเลือกผู ้รับเหมานัน
้ โดยปกติจะผ่านการประมูล ไม่วา่ จะเป็ นเจ ้าของโครงการพิจารณาจากผลงานที่
ผ่านมาและติดต่อ มายังบริษัท เพือ
่ ยืน
่ ซองประมูล หรือ เจ ้าของโครงการว่าจ ้างบริษัทวิศวกรทีป
่ รึก ษาให ้เป็ นผู ้บริ หารโครงการ
(CM) เพือ
่ คัดเลือกผู ้รับเหมาก็ตาม ซึง่ ในปั จจุบันลูกค ้าส่วนใหญ่ มาจากการรับงานโดยตรงกับเจ ้าของโครงการซึง่ เป็ นบริษัทจด
ทะเบีย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ท ี่ม ีช ื่อ เสีย ง เพื่อ ลดความเสี่ย งจากการไม่ไ ด ้รั บ ช าระค่า จ ้าง เนื่อ งจากการรั บ งานในลั ก ษณะ
่ งจากการผิดนั ดชาระหนี้หรือ ความเสีย
่ งจากการต่อรองเพือ
ผู ้รับเหมาช่วงอาจท าให ้บริษัท เผชิญความเสีย
่ ขอชาระเงินไม่เต็ ม
่ งทัง้ จากกรณีท เี่ จ ้าของโครงการผิดนั ดชาระกั บ
จ านวน ทัง้ ในส่วนสัญ ญาหลัก และงานเพิม
่ เนื่อ งจากบริษัทต ้องรับความเสีย
่ งจากการทีผ
ผู ้รับเหมาหลัก และความเสีย
่ ู ้รับเหมาหลัก ผิดชาระกับบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีทผ
ี่ ู ้รับเหมางานหลัก ไม่ส ามารถ
ทางานได ้ตามกาหนด จนเป็ นเหตุให ้ถูกปรับล่าช ้าจากเจ ้าของโครงการ อาจเป็ นเหตุให ้ทางบริษัทเกิดความเสียหายและถูกปรับ
ตามไปด ้วย เป็ นต ้น

2) การประมูลงานในลักษณะของผู ้รับเหมาช่วง (Sub-contractor)
บริษัทใช ้ช่อ งทางดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ช่อ งทางเข ้าหาลูก ค ้าและช่อ งทางการจ าหน่ า ย โดยรับงานในลัก ษณะของ
ผู ้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) จากผู ้รับเหมาโครงการหลัก โดยผู ้รับเหมาโครงการหลักจะดาเนินการเข ้าประมูลงานโครงการ
ก่อสร ้างขนาดใหญ่ โครงการก่อสร ้างของภาครัฐ หรือรับเหมาโครงการในลักษณะสัญญาเดียวจากเจ ้าของโครงการ ก่อนทีจ
่ ะทา
การแบ่งส่วนงานออกเป็ นงานย่อย เพือ
่ ว่าจ ้างผู ้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) เป็ นผู ้ดาเนินการ
กำรจ ัดหำผลิตภ ัณฑ์

กำรสรรหำแรงงำน
บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแรงงานโดยใช ้การว่าจ ้างผู ้รับเหมาจัดหาแรงงานภายนอก (Outsource) โดยแรงงานที่
บริษัทว่าจ ้าง Outsource ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานฝี มือทีใ่ ช ้ในการวางระบบไฟฟ้ า ประปาและสุขาภิบาล อาทิเช่น การเดินสายไฟ
การวางท่อประปา เป็ นต ้น ซึง่ การว่าจ ้างแรงงาน Outsource เป็ นการบริหารด ้านต ้นทุนแรงงานเนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช ้จ่าย
มากกว่าเมือ
่ เทียบกับการจัดตัง้ แผนกขึน
้ มาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ทีจ
่ ะต ้องเสียทัง้ ค่าจ ้างพนั ก งาน รวมถึงต ้องมีสวัสดิก ารต่างๆ
และบริษัทยังมีวศ
ิ วกรและทีมงานควบคุมงานทีเ่ ป็ นพนักงานประจาของบริษัททีผ
่ า่ นการอบรมและมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกรรม
ควบคุมการติดตัง้ นอกจากนี้ งานโครงการของบริษัทส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตามภูมภ
ิ าคต่างๆของประเทศทาให ้ยากต่อ การ
บริหารจัดการบุคคลากรหากใช ้แรงงานทีเ่ ป็ นพนักงานของบริษัททัง้ หมด บริษัทจึงใช ้นโยบายการว่าจ ้างผู ้รับเหมาจัดหาแรงงาน
ภายนอกเพือ
่ ลดปั ญหาดังกล่าวได ้
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้ และกำรควบคุมกำรเบิกใชว้ ัสดุและอุปกรณ์
่ั อ
กำรสงซื
การจั ดหาวั สดุและอุปกรณ์ ในแต่ละโครงการจะมีความต ้องการทีแ
่ ตกต่างกันขึน
้ อยู่กับความต ้องการของลูกค ้า โดย
ลูกค ้าจะเป็ นผู ้กาหนดลักษณะ ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ ทีจ
่ ะนามาใช ้ ดังนั น
้ บริษัทจึงไม่มน
ี โยบายในการเก็บวัสดุและอุปกรณ์
้ เป็ นครัง้ ๆตามความจาเป็ นในการใช ้งาน เพือ
ไว ้เป็ นระยะเวลานาน แต่จะใช ้วิธก
ี ารสั่งซือ
่ บริหารต ้นทุนให ้มีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ การ
เก็บวัสดุคงคลังของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็ นวัสดุหลัก ทีใ่ ช ้ตามความจาเป็ น อาทิเช่น อุปกรณ์ประกอบท่อ วัสดุและอุปกรณ์พร ้อม
ติดตัง้ สาเร็ จ เป็ นต ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ลดระยะเวลาในการผลิต เพือ
่ ความสะดวกรวดเร็วในการติดตัง้ แก่ลูกค ้าและในช่วง
้ วัสดุอุปกรณ์ของบริษัทจะดาเนินการด ้วยการสั่งซือ
้ จากส่วนกลาง ผ่านแผนกจัดซือ
้ ของบริษัท
รับประกันสินค ้า ทัง้ นี้ การจัดซือ
้ จะดาเนินการจัดซือ
้ ตามขัน
โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ผนกจัดซือ
้ ตอนภายใต ้งบประมาณทีก
่ าหนด โดยจะทาการตรวจสอบราคา ต่อ รอง
ราคา จัดทารายงานสรุปการคัดเลือก และแนบใบเสนอราคาจากผู ้ขายหรือผู ้ให ้บริการอย่างครบถ ้วน พร ้อมทัง้ นาส่งให ้ฝ่ ายงานที่
ร ้องขอเพือ
่ ทาการคั ดเลือ กและอนุ มัตต
ิ ามลาดั บขัน
้ ทั ง้ นี้ ฝ่ ายบริห ารจะมีก ารประเมินการด าเนิน งานและควบคุมงบประมาณ
้ วัสดุและอุปกรณ์ให ้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ก่อสร ้างอย่างสม่าเสมอเพือ
่ ลดต ้นทุนการสั่งซือ
กำรแข่งข ัน
อุตสาหกรรมธุรกิจรับเหมาติดตัง้ งานระบบไฟฟ้ าและเครือ
่ งกล และงานวิศวกรรมระบบสาธารณู ปโภคมีโอกาสเติบโต
ค่อนข ้างสูงตามภาวะเศรษฐกิจทีก
่ าลังฟื้ นตัว อย่างไรก็ตามการแข่งขันของธุรกิจ ก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจรับเหมา
และติดตัง้ ระบบงานระบบไฟฟ้ าและเครือ
่ งกลและงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค มีผู ้รับเหมาฯทีม
่ ศ
ี ักยภาพและมีประสบการณ์
ทีแ
่ ตกต่างกันจานวนมาก โดยเฉพาะการแข่งขันในงานรับเหมาและติดตัง้ ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทีม
่ ม
ี ูลค่าโครงการขนาด
เล็ ก จะมีผู ้ประกอบการที่เ ป็ นคู่ แ ข่ง จ านวนมากและสภาพการแข่ ง ขั น ที่สูง เนื่ อ งจากงานในลั ก ษณะดั ง กล่ า วใช ้เงิน ลงทุ น
เทคโนโลยี ความช านาญและการบริหารจั ด การที่น ้อยกว่า เมื่อ เทีย บกั บงานขนาดใหญ่ จึงท าให ้อุปสรรคในการเข ้าสู่ตลาด
(Barriers to entry) ค่อ นข ้างต่ า ในขณะที่ห ากเป็ นงานประเภททีม
่ ข
ี นาดมูลค่าโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จะมีก าร
่ วชาญเฉพาะในการก่อ สร ้าง
แข่ง ขัน ที่น ้อยกว่า เนื่อ งจากจ าเป็ นที่จ ะต ้องอาศั ย ขนาดเงินลงทุน ประสบการณ์ และความเชีย
อย่างไรก็ดค
ี วามรุนแรงของการแข่งขันมักจะขึน
้ อยู่กับตัวแปรทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก โดยหากเป็ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจดี มีปริมาณ
งานก่อสร ้างมากก็มักจะพบว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาจไม่รุนแรงมากนั ก แต่หากเป็ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจถดถอย ปริมาณงาน
ก่อสร ้างหดตัวลงย่อมมีส่วนผลักดันให ้สถานการณ์การแข่งขันเข ้มข ้นและรุนแรงขึน
้ ตามมาเพราะจานวนผู ้ประกอบการในตลาด
ไม่ได ้เปลีย
่ นแปลงมากนัก
ทัง้ นี้ จากฐานข ้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ มีผู ้ประกอบการทีป
่ ระกอบธุรกิจที่ผู ้รับเหมาติดตัง้ งานระบบงานระบบไฟฟ้ า
และเครือ
่ งกลทีม
่ ค
ี วามสามารถในการแข่งขันและประมูลงานในลักษณะเดียวกับบริษัททีส
่ าคัญ มีดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงานของผู ้ประกอบการทีป
่ ระกอบธุรกิจใกล ้เคียงกับบริษัทในปี 2559 เรียงตามรายได ้
รายได ้รวม

สินทรัพย์

(ล ้านบาท)

(ล ้านบาท)

1. บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จากัด

6,137.15

4,849.86

2. บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)

5,392.22

7,345.34

3. บริษัท จาร์ดน
ี เอ็นจิเนียริง่ จากัด

2,379.34

1,044.14

4. บริษัท เตียวฮงสีลม จากัด

2,292.35

2,615.01

5. บริษัท แมคทริค จากัด (มหาชน)*

1,996.62

1,652.85

่ จากัด
6. บริษัท เซ็กโก ้ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน

1,932.99

1,312.84

7. บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)

1,659.89

3,633.71

8. บริษัท เฟิ รส
์ เทคโนโลยี่ จากัด*

1,534.17

801.94

9. บริษัท ษฎา วิศวกรรม จากัด

1,284.34

1,005.86

10. บริษัท เอ็ม อี ซี ที จากัด

1,161.37

834.88

808.08

428.77

บริษัท

11. บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด
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รายได ้รวม

สินทรัพย์

(ล ้านบาท)

(ล ้านบาท)

12. บริษัท ซิต ี้ เพาเวอร์ จากัด

743.78

583.18

13. บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริง่ จากัด

730.69

286.57

14. บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)

678.89

3,096.61

15. บริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นยิเนียริง่ จากัด

630.38

272.51

16. บริษัท ฟลอยด์ จากัด (มหาชน)

545.45

403.39

17. บริษัท 139 เอ็นจิเนียริง่ จากัด

377.66

284.14

18. บริษัท คิว แพลน จากัด

191.63

99.61

19. บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอเซีย จากัด

137.34

119.12

20. บริษัท อี.เอ็ม.เทค วิศวกรรม (ประเทศไทย) จากัด

86.42

141.63

บริษัท

ทีม
่ า : Business Online (BOL) / กระทรวงพาณิชย์
* งบการเงินปี 2558 เนือ
่ งจากยังไม่ปรากฎรายการงบการเงินในฐานข ้อมูลกระทรวงพาณิชย์

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

-ไม่ม-ี

ั
สรุปสำระสำค ัญของสญญำ

ั
สญญำกู
ย
้ ม
ื เงินจำกสถำบ ันกำรเงินในประเทศแห่งหนึง่
ความสัมพันธ์ของคูส
่ ัญญา ไม่มค
ี วามสัมพันธ์กับบริษัท
วงเงินกู ้ยืม

จานวน 200,000,000 บาท

ประเภทเงินกู ้ยืม

วงเงินหนังสือค้าประกัน (L/G)

วันทีท
่ าสัญญา

3 กุมภาพันธ์ 2558

ค่าธรรมเนียม

- เพือ
่ ค้าประกันการรับเงินล่วงหน ้าคิดค่าธรรมเนียมร ้อยละ 1.50 ต่อปี
- เพือ
่ ค้าประกันการประมูลงาน การปฏิบัตต
ิ ามสัญญาและผลงานคิดค่าธรรมเนียม 1% ต่อปี

ข ้อกาหนด

ทบทวนวงเงินทุก 1 ปี โดย ณ 30 มิถน
ุ ายน 2560 บริษัทยังคงได ้รับวงเงินกู ้ยืมดังกล่าว

การค้าประกัน

ค้ า ประกั น โดยบุ ค คลซึ่ง ได แ้ ก่ นายประสิท ธิ์ ทั ศ นสุ ก าญจน์ แ ละนายทศพร จิต ตวีร ะซึ่ง เป็ น
ิ ซึง่ ได ้แก่ โฉนดทีด
คณะกรรมการของบริษัทและค้ าประกันด ้วยทรัพย์ส น
่ น
ิ เลขที่ 6510 พร ้อมสิง่
ปลูก สร ้าง ตัง้ อยู่เ ลขที่ 31/4 หมู่ท ี่ 2 ถนนประชาอุท ศ
ิ ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จั งหวั ด
นนทบุร ี

ั
สญญำกู
ย
้ ม
ื เงินจำกสถำบ ันกำรเงินในประเทศแห่งหนึง่
ความสัมพันธ์ของคูส
่ ัญญา

ไม่มค
ี วามสัมพันธ์กับบริษัท

วงเงินกู ้ยืม

จานวน 2,000,000 บาท

ประเภทเงินกู ้ยืม

วงเงินกู ้เบิกเกินบัญชี (O/D)

วันทีท
่ าสัญญา

3 กุมภาพันธ์ 2558

อัตราดอกเบีย
้ เงินกู ้

อัตราดอกเบีย
้ เงินให ้กู ้ยืมขัน
้ ต่าของธนาคาร (MOR)

ข ้อกาหนด

ทบทวนวงเงินทุก 1 ปี โดย ณ 30 มิถน
ุ ายน 2560 บริษัทยังคงได ้รับวงเงินกู ้ยืมดังกล่าว

การค้าประกัน

ค้ า ประกั น โดยบุ ค คลซึง่ ได แ้ ก่ นายประสิท ธิ์ ทั ศ นสุ ก าญจน์ แ ละนายทศพร จิต ตวีร ะซึ่ง เป็ น
ิ ซึง่ ได ้แก่ โฉนดทีด
คณะกรรมการของบริษัทและค้าประกันด ้วยทรัพย์ส น
่ น
ิ เลขที่ 6510 พร ้อมสิง่
ปลูก สร ้าง ตัง้ อยู่เ ลขที่ 31/4 หมู่ท ี่ 2 ถนนประชาอุทศ
ิ ตาบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จั ง หวั ด
นนทบุร ี
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ั
สญญำจ้
ำงเหมำก่อสร้ำง
คูส
่ ัญญา

ผู ้ว่าจ ้าง : บริษัทผู ้ว่าจ ้าง
ผู ้รับจ ้าง : บริษัท

เงือ
่ นไขทีส
่ าคัญของ
สัญญา

- ผู ้ว่า จ ้างตกลงจ ้างและผู ้รั บ จ ้างตกลงรั บ จ ้างก่อ สร ้างงานติด ตั ง้ ระบบวิศ วกรรมระบบประกอบ
อาคารโครงการทีก
่ าหนดตามรูปแบบแผนผังก่อสร ้างและรายการประกอบตามแนบท ้ายสัญญา
ตามระยะเวลาทีก
่ าหนด
- ผู ้ว่าจ ้างตกลงจ่ายค่าจ ้างตามสัญญาโดยเป็ นราคาทีร่ วมค่าวัสดุ อุปกรณ์ สัมภาระในการทางาน
ค่าดาเนินการ ก าไร ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่า ประสานงาน และค่าใช ้จ่า ยต่างๆรวมทัง้ ภาษี ทุก
ประเภท แต่ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่
- ในกรณีท เี่ กิดเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ หรือต ้องรอขอใบอนุ ญาตทางราชการ ซึง่ ท าให ้ไม่
สามารถดาเนินการต่อ ไปได ้ ผู ้ว่าจ ้างยินยอมให ้ผู ้รับจ ้าง ขยายระยะเวลาในการทางานออกไป
เท่ากับช่วงระยะเวลาทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได ้
- เมือ
่ งานเสร็จเรียบร ้อยและภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดในสัญญา ในกรณีทถ
ี่ ้ามีเหตุชารุดเสียหาย
เกิดขึน
้ แก่งานจ ้าง ซึง่ เกิดจากความบกพร่อ งของผู ้รับจ ้าง ผู ้รับจ ้างจะรับทาการแก ้ไขให ้เป็ นที่
เรียบร ้อย โดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายจากผู ้ว่าจ ้าง
- ผู ้รับจ ้างตกลงทีจ
่ ะให ้การค้ าประกันแก่ผู ้ว่าจ ้าง โดยมอบหนั งสือ ค้าประกันของธนาคารเพือ
่ ค้ า
ประกันการปฏิบัตงิ านและประกันผลงาน

อายุสัญญา

ประมาณ 4 เดือน ถึง 3 ปี ขึน
้ อยูก
่ ับลักษณะงาน

การยกเลิกสัญญา

ถ ้าผู ้รับจ ้างไม่สามารถจะทางานให ้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดหรือทาผิดสัญญาข ้อใด
ิ ธิทจ
ข ้อหนึง่ ผู ้ว่าจ ้างมีสท
ี่ ะบอกเลิกสัญญาได ้ โดยผู ้รับจ ้างต ้องชดใช ้ค่าเสียหายเป็ นรายวันวันละ
0.1% ของสัญญาแต่ไ ม่เกิน 20% ของราคาตามสัญญา จนกว่างานจะแล ้วเสร็ จ โดยการกระท า
ของผู ้รับจ ้างหรือผู ้รับจ ้างคนใหม่ และผู ้รับจ ้างต ้องชดใช ้ค่าใช ้จ่ายส าหรับบริษัททีป
่ รึกษาควบคุม
งานตามอัตราทีป
่ ริษัททีป
่ รึกษากาหนด

ั
สญญำจ้
ำงผูร้ ับเหมำช่วง
คูส
่ ัญญา

ผู ้ว่าจ ้าง : บริษัท
ผู ้รับจ ้าง : บุคคล/ ห ้างหุ ้นส่วน/บริษัท

เงือ
่ นไขทีส
่ าคัญของ
สัญญา

- ผู ้ว่า จ ้างตกลงจ ้างและผู ้รับ จ ้างตกลงรั บ จ ้างทางานตามเอกสารแนบหรือ ตามแบบที่ผู ้ว่า จ ้าง
กาหนด
- ผู ว้ ่ า จ า้ งตกลงจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่ ผู ร้ ั บ จ า้ งในอั ต ราค่ า ตอบแทนที่ก าหนดโดยยั ง ไม่ ร วม
ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ โดยผู ้รับจ ้างต ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่ายในอัตราตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
- ผู ้รับจ ้างต ้องปฏิบัตต
ิ ามประกาศ คาสั่งของผู ้ว่าจ ้างหรือตัวแทนผู ้ว่าจ ้างและปฏิบัตต
ิ ามระเบียบ
หรือข ้อบังคับในการทางานของผู ้ว่าจ ้างโดยเคร่งครัด หากฝ่ าฝื น หรือ ไม่ปฏิบัตต
ิ ามผู ้ว่าจ ้างจะ
พิจารณาดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู ้รับจ ้างตามข ้อบังคับทันที
ิ ธิ์ท ี่จ ะไม่จ่า ยค่า ตอบแทน
- หากผู ้รั บ จ ้างไม่ป ฏิบั ต ต
ิ ามเงื่อ นไขข ้อใดข ้อหนึ่งทางผู ้ว่าจ ้างมีส ท
ิ ธ์เรียกร ้องใดๆ
ให ้แก่ผู ้รับจ ้าง โดยผู ้รับจ ้างไม่มส
ี ท
- ผู ้รับจ ้างต ้องปฏิบัตงิ านโดยคานึงถึงระยะเวลาทีผ
่ ู ้ว่าจ ้างกาหนด ต ้องทางานให ้เสร็จลุล่วงตาม
หมายกาหนดการ ต ้องจัดกาลังคนให ้เหมาะสมกับงาน หากไม่สามารถเพิม
่ จานวนคนได ้ ทาง
ผู ้ว่าจ ้าง สามารถนาผู ้รับเหมารายอืน
่ มาช่วยได ้ โดยกาหนดราคาจ ้างตามอัตราทีเ่ ป็ นธรรมกับทัง้
สองฝ่ าย
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ิ ทีใ่ ชใ้ นกำรประกอบธุรกิจ
กำรประก ันภ ัยธุรกิจและทร ัพย์สน
คูส
่ ัญญา
บริษัทชับบ์

ระยะเวลาเอาประกัน
9 ก.พ. 60 – 9 ก.พ. 61

ทุนประกัน

ประเภทสัญญา

(ล ้านบาท)

ประกันภัยความเสียหายต่อสิง่ ปลูก

10.01

ผู ้รับผลประโยชน์
สถาบันการเงิน

สามัคคีประกันภัย

สร ้างซึง่ ประกอบด ้วย อาคารสานักงาน

แห่งหนึง่ ตาม

จากัด (มหาชน)

อาคารเก็บสินค ้าและบ ้านพักพนักงาน

ภาระผูกพัน

(ไม่รวมรากฐาน)

่ งภ ัยทุกชนิดสำหร ับผูร้ ับเหมำงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
กำรประก ันภ ัยควำมเสีย
คูส
่ ัญญา

ระยะเวลาเอา
ประกัน

ประเภทสัญญา

บริษัท กรุงเทพ

9 พ.ค. –

ประกันภัยความ

ประกันภัย จากัด

27 ก.ย. 60

(มหาชน)

ทุนประกัน
(ล ้านบาท)

โครงการ

บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จากัด ในฐานะ

เมกาโฮม

่ งภัยทุกชนิด
เสีย

ผู ้ว่าจ ้าง และ/หรือ บริษัท ฟลอยด์ จากัด

สาขา

สาหรับผู ้รับเหมา

(มหาชน) ในฐานะผู ้รับเหมาหลัก และ/

เชียงราย

(CAR)

หรือผู ้รับเหมาช่วงอืน
่ ๆ

7 ก.ค. –

ประกันภัยความ

7 ก.ย. 60

62.90

ผู ้รับผลประโยชน์

บริษัท เจ เอ เอส แอสเซ็ท จากัด

ศูนย์การค ้า

่ งภัยทุกชนิด
เสีย

(มหาชน) ในฐานะผู ้ว่าจ ้าง และ/หรือ

The Jas

สาหรับผู ้รับเหมา

บริษัท ฟลอยด์ จากัด (มหาชน) ในฐานะ

Ramintra

(CAR)

ผู ้รับเหมาหลัก และ/หรือผู ้รับเหมาช่วงอืน
่ ๆ

กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร

12.50

-ไม่ม-ี

กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคและกำรจ ัดกำร

-ไม่ม-ี

โครงกำรดำเนินงำนในอนำคต
บริษัทมีแผนงานทีจ
่ ะลงทุนก่อสร ้างอาคารสานั กงานแห่งใหม่และก่อ สร ้างศูนย์ฝึกอบรมพนั ก งาน เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพ
และความสามารถในการรับงาน ทักษะความชานาญทางด ้านวิศวกรรม และทัก ษะในการให ้บริการ เพือ
่ ให ้บุคลากรของบริษัท
สามารถปฏิบัตงิ านได ้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของพนั กงานฝ่ ายปฏิบัตก
ิ ารให ้มีทักษะความสามารถ
ทัง้ ด ้านวิศวกรรม และด ้านการให ้บริการ ซึง่ เป็ นหัวใจของการดาเนินธุรกิจ ซึง่ บริษัทคาดว่าจะนาเงินทีไ่ ด ้จากการระดมทุนในครัง้
้ มูลค่าประมาณ 80,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
นีม
้ าใช ้ลงทุนก่อสร ้างอาคารสานักงานและศูนย์อบรมความสูง 8 ชัน
1.

เพือ
่ ใช ้เป็ นอาคารส านั ก งานทีเ่ หมาะสมกับการท างานของพนั ก งาน 300 คน เพือ
่ รองรับการขยายตัว ของบุคลากร
บริษัทในอนาคต

2.

เพื่อ ใช ้เป็ นอาคารศูน ย์ก ารฝึ กอบรมและจั ด ประชุม ภายในบริษั ท ที่ม ีอุป กรณ์ ใ นการจั ด การอบรมทีเ่ หมาะสม โดย
ประกอบด ้วย ห ้องประชุมขนาดใหญ่ซงึ่ มีความจุขนาด 50 ทีน
่ ั่ ง, ห ้องประชุมขนาดกลางทีม
่ ค
ี วามจุประมาณ 30 ทีน
่ ั่ ง,
ห ้องเรียนรู ้และปฏิบัตก
ิ าร (Workshop) สาหรับฝ่ ายก่อสร ้าง
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รำยกำรระหว่ำงก ันทีส
่ ำค ัญ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งของบริษัททีม
่ รี ายการระหว่างกันในงวดปี 2559 และงวด 6
เดือนปี 2560 สามารถสรุปได ้ ดังนี้
บุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้ง
บริษัท อีโคโน่ ซัพพลาย

ลักษณะความสัมพันธ์


จากัด (“ECS”)

เป็ นบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกับบริษัท โดย ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 มีผู ้ถือหุ ้นใหญ่ ประกอบด ้วย
นายทศพร จิตตวีระ ร ้อยละ 25.00 นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ ร ้อยละ 25.00
นายอภิรัช เมืองเกษม ร ้อยละ 25.00 นางสุลัย เลิศศุภกุลร ้อยละ 25.00 ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่
กลุม
่ เดียวกับบริษัท



นายทศพร จิต ตวีร ะ นายประสิท ธิ์ ทั ศ นสุก าญจน์ นายอภิรั ช เมือ งเกษม และ นางสุลั ย
เลิศศุภกุล เป็ นกรรมการ โดยกรรมการผู ้มีอานาจลงนาม ได ้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือ
่ ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ชือ



้ ในเดือนมีนาคม 2559 และ
บริษัท อีโคโน่ ซัพพลาย จากัด ได ้ดาเนินการเลิกกิจการเสร็จสิน
อยูร่ ะหว่างรอชาระบัญชี

นายทศพร จิตตวีระ



เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560
กลุม
่ ของนายทศพร จิตตวีระ ถือหุ ้นร ้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล ้ว

นายอภิรัช เมืองเกษม



เป็ นกรรมการของบริษัท



เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560
กลุม
่ ของนายอภิรัช เมืองเกษม ถือหุ ้นร ้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล ้ว

นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์



เป็ นกรรมการของบริษัท



เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560
กลุม
่ ของนายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ ถือหุ ้นร ้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล ้ว

น.ส.ลักษมี เลิศศุภกุล



เป็ นกรรมการของบริษัท



นางสุลัย เลิศศุภ กุล ซึง่ เป็ นมารดาของ น.ส.ลัก ษมี เลิศศุภ กุล เป็ นผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ของ
บริษัทโดย ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560 ถือหุ ้นร ้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล ้ว



เป็ นกรรมการของบริษัท



เป็ นบุตรของนางสุลัย เลิศศุภกุล
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รายการระหว่างกันทีส
่ าคัญของบริษัทกับบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งในงวดปี 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560 มีรายละเอียดได ้ดังนี้


รายการเงินทดรองจ่ายแก่ผู ้ถือหุ ้น/กรรมการ
มูลค่ารายการ

บุคคลทีอ
่ าจมีความ
ขัดแย ้ง
นายทศพร จิตตวีระ

ลักษณะของรายการ

(ล ้านบาท)
ปี 2559

เจ้ำหนีเ้ งินทดรองจ่ำย

0.005

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผล

งวด 6 เดือน

ความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบ

ปี 2560
0.004

้ ปี 2559 และสิน
้ ไตรมาส 2/2560 บริษัทค ้างเงินทดรองจ่ายแก่
ณ สิน

ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

้ งวด บริษัทค ้างชาระ
ณ สิน

นายทศพร จิตตวีระ 5,350 บาทและ 4,310 บาท ตามลาดับ ซึง่ เป็ นค่าใช ้จ่าย ตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่อ

แก่นายทศพร จิตตวีระ

ทีน
่ ายทศพร จิต ตวีระส ารองจ่ า ยเพื่อ ในการด าเนิน ธุ ร กิจ อาทิเ ช่น ค่า น้ า มั น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และ
รถยนต์ เป็ นต ้น

ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

้ ปี 2559 และสิน
้ ไตรมาส 2/2560 บริษัทค ้างเงินทดรองจ่ายแก่
ณ สิน

ตรวจสอบครั ง้ ที่ 3/2560 เมื่อ

นายประสิทธิ์

เจ้ำหนีเ้ งินทดรองจ่ำย

ทัศนสุกาญจน์

้ งวด บริษัทค ้างชาระ
ณ สิน

นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ จ านวนรวม 2,410 บาทและ 3,200 บาท ซึง่ เป็ น วั น ที่ 1 สิ ง ห า ค ม 2560

แก่นายประสิทธิ์ ทัศนสุ

ค่า ใช ้จ่ ายที่น ายประสิท ธิ์ ทั ศ นสุก าญจน์ ส ารองจ่ ายเพื่อ ในการด าเนิน ธุ ร กิจ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ้

กาญจน์

ให ้แก่บริษัท อาทิเช่น ค่าน้ ามันรถยนต์ เป็ นต ้น

พิ จ า ร ณ า รั บ ท ร า บ ร า ยก า ร ที่

้ ปี 2559 และสิน
้ ไตรมาส 2/2560 บริษัทค ้างเงินทดรองจ่ายแก่
ณ สิน

เกิดขึน
้ ระหว่างบริษัทกับบุคคล

น.ส.ลักษมี เลิศศุภกุล

นายอภิรัช เมืองเกษม

เจ้ำหนีเ้ งินทดรองจ่ำย

0.002

0.003

0.003

0.003

้ งวด บริษัทค ้างชาระ
ณ สิน

น.ส.ลั ก ษมี เลิศ ศุ ภ กุ ล จ านวนรวม 3,140 บาทและ 2,580 บาท ซึ่ง เป็ น ที่ อ า จ มี ค ว า ม ขั ด แ ย ้ง ท า ง

แก่ น.ส.ลักษมี เลิศศุภกุล

ค่า ใช ้จ่ า ยที่น .ส.ลั ก ษมี เลิศ ศุภ กุล ส ารองจ่ า ยเพื่อ ในการด าเนิน ธุ ร กิจ ให ้แก่ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ดั ง ก ล่ า ว ซึ่ ง

เจ้ำหนีเ้ งินทดรองจ่ำย

0.006

0.005

บริษัท อาทิเช่น ค่าน้ ามันรถยนต์ เป็ นต ้น

รา ยก า ร เ งิ น ท ด ร อ ง จ่ า ยเ ป็ น

้ ปี 2559 และสิน
้ ไตรมาส 2/2560 บริษัทค ้างเงินทดรองจ่ายแก่
ณ สิน

ลั ก ษณะปกติ ข องการด าเนิ น

้ งวด บริษัทค ้างชาระ
ณ สิน

่
นายอภิรั ช เมื อ งเกษมจ านวนรวม 6,245 บาทและ 4,500 บาท ซึ่ง เป็ น ธุรกิจของบริษัทและเป็ นไปเพือ

แก่นายอภิรัช เมืองเกษม

ค่า ใช ้จ่ า ยที่น ายอภิรั ช เมือ งเกษมส ารองจ่ า ยเพื่อ ในการด าเนิน ธุ ร กิจ ให ้แก่ ประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญ
บริษัท อาทิเช่น ค่าน้ ามันรถยนต์ เป็ นต ้น
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รายการค้าประกันเงินกู ้ยืม
มูลค่ารายการ

บุคคลทีอ
่ าจมีความ
ขัดแย ้ง

1) นายทศพร จิตตวีระ

2) นายประสิทธิ์
ทัศนสุกาญจน์

(ล ้านบาท)

ลักษณะของรายการ

2559
เป็ นผู ้ค้าประกันเงินกู ้ยืมกับ

-

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผล

ณ 30 มิ.ย.

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

2560
-

การค้ า ประกั น เงิน กู ย้ ืม กั บ สถาบั น การเงิ น ทีป
่ ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อ วั น ที่

้
สถาบันการเงิน วงเงินรวมทัง้ สิน

ดังกล่าวเป็ นการค้าประกันร่วมกับทีด
่ น
ิ พร ้อม 29 กุมภาพัน ธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณา

202 ล ้านบาท ประกอบด ้วย

สิ่ ง ป ลู ก ส ร า้ ง ข อ ง บ ริ ษั ท แ ล ะ ค้ า ป ร ะ กั น รับ ทราบรายการที่เ กิด ขึน
้ ระหว่า งบริษั ทกับ บุค คลที่อ าจมี

1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน

ส่วนตัวของกรรมการ ซึง่ เป็ นไปตามเงือ
่ นไข ความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึง่ รายการดังกล่าว

รวม 2 ล ้านบาท

2. วงเงินหนังสือค้าประกัน

และสัญญาทีท
่ ากับสถาบันการเงินเพือ
่ ใช ้เป็ น เป็ นรายการทีม
่ ค
ี วามจาเป็ นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ น
วงเงิน ส าหรั บ การประกอบธุ ร กิจ ของบริษั ท เงือ
่ นไขการกู ้ยืมเงินของสถาบันการเงิน เพือ
่ ใช ้สาหรับการ

ธนาคาร วงเงิน 200 ล ้าน

โ ด ย มี ว ง เ งิ น ร ว ม ทั ้ ง สิ้ น 202 ล า้ น บ า ท ดาเนินธุรกิจอันก่อให ้เกิดประโยชน์ต่อ บริษัท โดยไม่มก
ี าร

บาท

ประกอบด ้วย

คิด ค่าธรรมเนียมค้ าประกั น เงิน กู ้ยืม ทัง้ นี้ ในอนาคต หาก

1. วงเงิน เบิก เกิน บั ญ ชี วงเงิน รวม 2 ล ้าน บริษั ทมีค วามจ าเป็ นในการท ารายการประเภทนี้เ พิ่ม เติม
บาท

บริษั ทจะด าเนิน การอย่า งยุตธ
ิ รรม และขอความเห็ น ชอบ

2. วงเงิน หนั ง สือ ค้ า ประกั น ธนาคาร วงเงิน จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ นายทศพร จิต ตวีร ะและ
200 ล ้านบาท

นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ มีนโยบายให ้การสนั บสนุนการ

โดยมีนายประสิท ธิ์ ทัศนสุก าญจน์และนาย

ค้าประกันเงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท โดยไม่คด
ิ

ทศพร จิตตวีระ เป็ นผู ้ค้าประกัน

ค่าธรรมเนียม
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ภำระผูกพ ัน
ิ ทีอ
ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560 บริษัทมีภาระผูกพันและหนีส
้ น
่ าจเกิดขึน
้ ดังนี้
1.

หนั งสือ ค้าประกันทีอ
่ อกโดยธนาคารเพือ
่ ใช ้ในการค้ าประกันสินค ้าและผลงานตามสัญญาว่าจ ้างงาน จานวน 26.07 ล ้าน
บาท

2.

ภาระผูกพันทีต
่ ้องจ่ายตามสัญญา มีดังต่อไปนี้
2.1. สัญญาจ ้างทีป
่ รึกษาทางการเงินและกฎหมาย จานวนเงิน 1.04 ล ้านบาท
2.2. สัญญาเช่าและบริการ อัตราค่าเช่าและบริการเดือนละ 0.02 ล ้านบาท
2.3. สัญญาว่าจ ้างรักษาความปลอดภัยเดือนละ 0.04 ล ้านบาท
2.4. สัญญาบริการด ้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ จานวนเงิน 0.63 ล ้านบาท

่ ง
ปัจจ ัยเสีย

่ งด้ำนกำรแข่งข ันและควำมต่อเนือ
ควำมเสีย
่ งของรำยได้
เนือ
่ งจากลักษณะโดยทั่วไปของธุรกิจรับเหมาติดตัง้ งานระบบไฟฟ้ า เครือ
่ งกล และงานวิศวกรรมระบบสาธารณู ปโภค
จะมีขอบเขตการให ้บริก ารตามระยะเวลาทีก
่ าหนดในสัญญาบริก ารซึง่ มีความแตกต่างจากธุรกิจ ให ้บริก ารประเภทอืน
่ ทีจ
่ ะรับรู ้
รายได ้จากการให ้บริการต่อเนือ
่ ง โดยในกรณีของสัญญาบริการรับเหมาติดตัง้ ระบบวิศวกรประกอบอาคารประเภทห ้างสรรพสินค ้า
และค ้าปลีก จะมีระยะเวลาการให ้บริก ารเฉลี่ยประมาณ 4-8 เดือ น ในขณะทีก
่ ารให ้บริก ารรั บเหมาติดตั ง้ ระบบวิศวกรประกอบ
่ งด ้าน
อาคารประเภทอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม จะมีระยะเวลาการให ้บริการเฉลีย
่ 1-2 ปี จึงทาให ้บริษัทมีความเสีย
ความต่อเนือ
่ งของรายได ้ ในกรณีทบ
ี่ ริษัทไม่สามารถประมูลงานใหม่ได ้ตามแผนงานทีว่ างไว ้
่ งดังกล่าวข ้างต ้น จึงได ้ก าหนดแผนในการป้ องกั นความเสีย
่ งดังกล่าว ซึง่ ได ้แก่ 1.การ
บริษัทตระหนั ก ถึงความเสีย
กระจายกลุม
่ ลูกค ้าและประเภทธุรกิจของลูกค ้า โดยบริษัทมีนโยบายทีจ
่ ะขยายฐานลูกค ้าใหม่ทม
ี่ ค
ี วามต ้องการก่อสร ้างงานระบบ
่ งของรายได ้ทีไ่ ม่ตอ
เพือ
่ ป้ องกันความเสีย
่ เนือ
่ งอันเกิดจากปั จจัยภายนอกและภายในของลูกค ้าเองโดยฝ่ ายบริหารได ้ดาเนินการ
ติดตามการประกวดราคาและศึกษาราคาข ้อมูลต ้นทุนเพือ
่ เปรียบเทียบโครงการใหม่อย่างสม่าเสมอ 2.บริษัทมีการรักษาคุณภาพ
ของงานและการให ้บริการแก่ลูกค ้า ทัง้ ในด ้านความถูกต ้องตามหลักวิศวกรรม ความคุ ้มค่า ตรงเวลา พร ้อมทัง้ รับประกันผลงาน
ก่อสร ้างซึง่ โดยปกติจะมีระยะเวลารับประกันเฉลีย
่ ประมาณ 1-2 ปี เพือ
่ สร ้างความพึงพอใจและความไว ้วางใจจากลูกค ้า 3.บริษัท
มีการศึกษาและจัดทางบประมาณต ้นทุนค่าใช ้จ่ายในแต่ละโครงการ(Project Budgeting) ทาให ้บริษัทสามารถประเมินค่าใช ้จ่าย
พร ้อมทัง้ วางแผนการดาเนินงาน ซึง่ ท าให ้บริษัทนาข ้อมูลจากโครงการก่อนหน ้าไปวิเคราะห์และวางแผนการให ้บริการส าหรับ
โครงการใหม่ๆได ้อย่างเหมาะสม

่ งจำกควำมผ ันผวนของรำคำว ัสดุและอุปกรณ์ทใี่ ชใ้ นกำรติดตงั้
ควำมเสีย
ความผันผวนของราคาวัสดุอป
ุ กรณ์และอุปกรณ์ เป็ นอีกปั จจัยทีส
่ ง่ กระทบโดยตรงต่อต ้นทุนโครงการ เนื่องจากรูปแบบ
ในการให ้บริการรับเหมาและติดตัง้ งานระบบวิศวกรรมของบริษัท เป็ นการให ้บริการติดตัง้ พร ้อมกับจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพือ
่ ใช ้
ในการให ้บริก าร โดยวั ส ดุแ ละอุป กรณ์ ห ลั ก ที่ใ ช ้ในการติด ตั ง้ ได ้แก่ สายไฟ ท่อ ไฟฟ้ าและท่อ ประปา คิด เป็ นสั ด ส่ว นเฉลี่ย
้
ประมาณร ้อยละ 27.81 ของต ้นทุนสินค ้ารวมในปี 2557 – 2559 และ งวด 6 เดือน ปี 2560 ดังนั น
้ ในกรณีทบ
ี่ ริษัทไม่ได ้จัดซือ
วัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวล่วงหน ้าและราคาวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวปรับตัวสูงขึน
้ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมต ้นทุนให ้ไม่
เป็ นไปตามทีบ
่ ริษัทคานวณไว ้ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทให ้เกิดความผันผวน เนื่องจากความผันผวนของ
ราคาต ้นทุนวัสดุดังกล่าวไม่สามารถเรียกชาระเพิม
่ เติมจากผู ้ว่าจ ้างได ้
่ งดังกล่าว โดยในช่วงก่อนทีจ
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางในการลดความเสีย
่ ะมีการประเมินราคาการให ้บริการเพือ
่
ใช ้ในการประมูลนัน
้ บริษัทจะดาเนินการเจรจากับคูค
่ ้าของบริษัททีร่ ว่ มงานกันมาหลายโครงการ ให ้เสนอราคาและยืน
่ ราคาตลอด
ช่วงระยะเวลาก่อ สร ้าง และบริษัทจะใช ้ราคาภายใต ้เงื่อ นไขดังกล่าวในการคานวณต ้นทุนเพือ
่ ใช ้ในการประมูลงาน ตลอดจน
้
วางแผนก าหนดราคาวั ส ดุไว ้ล่ว งหน า้ การประมาณการเผื่อ ค่า ความผัน ผวนที่อ าจจะเกิด ขึน
้ ในระหว่า งการดาเนินงานจั ด ซือ
่ งจากการปรับตัวของราคาวัสดุดังกล่าวโดยการออกใบสั่งซือ
้ ล่วงหน ้าแก่คู่ค ้า จึงทา
นอกจากนี้ บริษัทยังทาการป้ องกันความเสีย
ให ้ในอดีตทีผ
่ า่ นมา บริษัทไม่ได ้รับผลกระทบจากการปรับตัวของราคาวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวมากนัก
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่ งจำกกำรพึง่ พิงลูกค้ำน้อยรำย
ควำมเสีย
ใน ปี 2559 และงวด 6 เดือ นปี 2560 บริษัทมีรายได ้จากการให ้บริการออกแบบและติดตัง้ งานระบบวิศวกรรมให ้แก่
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นสัดส่วนสูงสุดโดยมีรายได ้จานวน 195.47 ล ้านบาทและ 20.06 ล ้านบาท
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 36.01 และร ้อยละ 16.71 บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จากัด มีรายได ้จ านวน 214.36 ล ้านบาทและ
47.13 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 39.49 และร ้อยละ 39.26 ของรายได ้จากการให ้บริการตามลาดับ โดยบริษัท เมกา
่ ง
โฮม เซ็นเตอร์ จากัด มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ดังนั น
้ บริษัทจึงมีความเสีย
หากต ้องสูญเสียคูค
่ ้าดังกล่าวไป ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได ้ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ โดยคู่ค ้าดังกล่าวไม่มค
ี วามสัมพันธ์
ในฐานะทีเ่ ป็ นกรรมการและ/หรือผู ้บริหาร ผู ้มีอานาจควบคุมรวมทัง้ ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัท
ทัง้ นี้ สาเหตุหลักทีบ
่ ริษัทมีรายได ้จากการให ้บริการแก่ลู กค ้ากลุ่มดังกล่าวสูง เนื่องจากเกิดจากนโยบายของบริษัทที่
จะพิจารณาเลือกรับงานจากโครงการทีบ
่ ริษัทมีความชานาญและประสบการณ์ในการทางานเป็ นกลุ่มแรก (First tier) หลังจาก
นั น
้ จึงจะพิจารณาเลือ กรั บ งานจากลูก ค ้าในกลุ่มอื่น ตามมา (Second Tier) ซึง่ ในการด าเนิน ธุ รกิจ ที่ผ่า นมา บริษั ทได ้สร ้าง
มูลค่าเพิม
่ และคุณภาพการให ้บริการให ้กับคูค
่ ้า อาทิเช่น การส่งมอบงานทีม
่ ค
ี ุณภาพและตรงต่อเวลา การเสนอราคาประมูลทีส
่ ม
เหตุผลซึง่ เป็ นผลมาจากการบริหารจัดการโครงการของบริษัท ตลอดจนรับประกันผลงานก่อสร ้าง เป็ นต ้น จึงเป็ นสาเหตุทค
ี่ ู่ค่า
ดังกล่าวใช ้บริการของบริษัทอย่างต่อเนือ
่ ง

่ งจำกกำรขำดแคลนแรงงำน
ควำมเสีย
เนือ
่ งจากธุรกิจการให ้บริการรับเหมาและติดตัง้ งานระบบวิศวกรรม เป็ นธุรกิจต ้องทีใ่ ช ้แรงงานฝี มอ
ื เป็ นจานวนมากธุรกิจ
หนึ่งซึง่ แตกต่างจากแรงงานก่อ สร ้างทั่วไป และในอดีตทีผ
่ ่านมาบริษัท มิได ้จ ้างแรงงานประจ าเพือ
่ บริหารต ้นทุนแต่จ ะใช ้การ
ดาเนินงานในลักษณะการว่าจ ้างผู ้รับเหมาช่วงเพือ
่ จัดหาแรงงานให ้แก่บริษัทเมือ
่ ได ้รับงานประมูล ดังนั น
้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมติดตัง้ งานระบบวิศวกรรมเกิดขึน
้ อาจก่อให ้เกิดปั ญหาการแย่งชิงแรงงานหรือ
การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝี มอ
ื ทีห
่ ายากขึน
้ ทาให ้ค่าจ ้างแรงงานอาจปรับตัวสูงขึน
้ ได ้ ในขณะที่ พ.ร.ก.การบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด ้าว พ.ศ.2560 ทีจ
่ ะมีผลบังคับใช ้ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ภายหลังมาตรการชั่วคราวเพือ
่
้ สุดลง อาจส่งผลกระทบให ้บริษัทเผชิญข ้อจากัด
แก ้ไขข ้อขัดข ้องในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด ้าวของ ค.ส.ช.สิน
ในกรณีทอ
ี่ าจจาเป็ นต ้องใช ้แรงงานต่างด ้าวเพือ
่ ใช ้ในการดาเนินธุรกิจได ้
อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว ดังนัน
้ ก่อนทีจ
่ ะประมูลและรับงานทุกครัง้ บริษัทจะมีการวางแผนงาน
ก่อ สร ้างและคานวณผลกระทบในด ้านต ้นทุนจากการดาเนินงานเพือ
่ ชดเชยในช่วงเวลาทีข
่ าดแคลนแรงงาน รวมไว ้ในราคา
ประมูลรวมถึงการวางแผนการจัดหาแรงงานให ้เหมาะสมกับพืน
้ ทีท
่ ใี่ ห ้บริก าร การวางแผนการก่อสร ้างให ้เหมาะสมหรือเร็วกว่า
่ งทางด ้านการขาดแคลน
ช่วงเวลาส่งมอบงานเพือ
่ บริหารต ้นทุนแรงงาน นอกจากนี้ บริษัทยังกาหนดแนวทางในการลดความเสีย
แรงงาน โดยการเพิม
่ จ านวนการว่า จ ้างผู ้รั บ เหมาช่ว งให ้เพีย งพอต่ อ ปริม าณงานที่ม ีอ ยู่ เป็ นต ้น นอกจากนี้ การว่า จ ้างงาน
ผู ้รับเหมาช่วงของบริษัท ณ ปั จ จุบันก็ มไิ ด ้ท าการว่าจ ้างแรงงานต่างด ้าวแต่อ ย่างไร ดังนั น
้ จึงทาให ้บริษัทคาดว่าจะไม่ได ้รับ
ผลกระทบจาก ประกาศใช ้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด ้าว พ.ศ.2560 ดังกล่าว

กำรเปลีย
่ นแปลงนโยบำยหรือกำรเปลีย
่ นแปลงกฎระเบียบจำกภำคร ัฐ
การเปลีย
่ นแปลงนโยบายหรือการเปลีย
่ นแปลงกฎระเบียบจากภาครัฐ ถือเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ทีอ
่ าจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจ ของบริษัท อาทิเช่น การเปลีย
่ นแปลงกฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วกับใบอนุญาตสิง่ แวดล ้อมทีอ
่ าจส่งผลกระทบต่อการออก
ใบอนุญาตก่อสร ้างและทาให ้การให ้บริการรับเหมาและติดตัง้ งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารล่าช ้ากว่าแผนงานทีว่ างไว ้ ,การ
กาหนดนโยบายในการจัดสรรเงินทุนและงบประมาณในการก่อสร ้างจากภาครัฐซึง่ ถือเป็ นปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อการก่อสร ้างหรือขยาย
สาขาของห ้างสรรพสินค ้าและคอนโดมิเนียมซึง่ ถือเป็ นกลุม
่ ลูกค ้าหลักของบริษัท , การประกาศใช ้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด ้าว พ.ศ.2560 ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาแรงงานของบริษัท , การกาหนดอัตราค่าแรงขัน
้ ต่าทีอ
่ าจ
ส่งผลกระทบต่อ ต ้นทุนด ้านแรงงานของบริษัท เป็ นต ้น ดังนั น
้ หากบริษัทขาดการพิจ ารณา ทบทวนและมาตรการป้ องกันต่อ
ปั จ จั ย ดั ง กล่า ว จึง อาจส่ง ผลกระทบต่อ ผลการด าเนิน งานของบริษั ททั ง้ ในแง่ ข องรายได ้และต ้นทุน จากการด าเนิน งานให ้
เปลีย
่ นแปลงไปจากแผนงานทีบ
่ ริษัทกาหนดไว ้
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ทัง้ นี้ บริษัทได ้ตระหนั ก ถึงปั จ จั ยดังกล่าว โดยฝ่ ายบริหารได ้มอบหมายให ้สายงานสนั บสนุ นธุรกิจ ทาหน ้าทีใ่ นการ
ติดตามการเปลีย
่ นแปลงด ้านกฎระเบียบจากภาครัฐ เพือ
่ รายงานต่อฝ่ ายบริหารอย่างต่อเนื่องและหากมีการเปลีย
่ นแปลงทีอ
่ าจ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทจะต ้องมีการประชุมเพือ
่ หาแนวทางในการแก ้ไขอย่างเร่งด่วน พร ้อมทัง้ แจ ้งไปยังผู ้ทีม
่ ี
ส่วนเกีย
่ วข ้องเพือ
่ รับมือกับการเปลีย
่ นแปลงทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ อาทิเช่น ผู ้บริหารของบริษัทยังมีการจัดประชุมติดตามความคืบหน ้า
ของโครงการเป็ นประจาทุกเดือนเพือ
่ ให ้ผู ้จั ดการโครงการรายงานปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ อย่างทันท่วงทีพร ้อมทัง้ ได ้รับคาแนะนาจาก
ผู ้บริหารเพือ
่ แก ้ไขปั ญหาทีพ
่ บ การสอบทานและตรวจสอบสัญญาทีท
่ ากับผู ้รับเหมาช่วงเพือ
่ ให ้ครอบคลุมในกรณีทผ
ี่ ู ้รับเหมา
ช่วงรับผิดชอบค่าเสียหายจากการส่งมอบงานล่าช ้า หรือ การก าหนดแผนการเข ้าร่วมประมูลงานรับเหมาและติดตัง้ งานระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคารเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการจัดสรรนโยบายลงทุนภาครัฐเพือ
่ ลดการแข่งขันด ้านการประมูลจากคู่แข่ง การ
่ งจากการ
ตกลงและกาหนดอัตราค่าจ ้างกับผู ้รับเหมาแรงงานล่วงหน ้าในสัญญาว่าจ ้างก่อนทาการก่อสร ้างเพือ
่ ป้ องกันความเสีย
ปรับขึน
้ ของค่าแรงในภายหลัง เป็ นต ้น

่ งจำกกำรทีบ
ควำมเสีย
่ ริษ ัทอำจมีอ ัตรำกำไรขนต้
ั้ นทีล
่ ดลงจำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่
เนื่อ งจากในปี 2557-2559 ที่ผ่า นมา ฐานลูก ค ้าของบริษั ทส่ ว นใหญ่อ ยู่ใ นกลุ่ม ห ้างสรรพสิน ค ้าและค ้าปลีก โดยมี
สัดส่วนคิดเป็ นร ้อยละ 86.96 ร ้อยละ 63.21 ร ้อยละ 75.53 ของรายได ้จากการให ้บริการตามลาดับ โดยลูก ค ้าในกลุ่มดังกล่าว
เป็ นฐานลูกค ้าในกลุ่มทีบ
่ ริษัทมีประสบการณ์ในการให ้บริการงานก่อ สร ้างมาก่อน จึงทาให ้บริษัทสามารถวางแผนการก่อ สร ้าง
พร ้อมทัง้ ประเมินและจั ด สรรทรัพยากรเพือ
่ ใช ้ในการก่อ สร ้างได ้อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ส่ง ผลให ้มีอั ตราก าไรขัน
้ ต ้นของบริษั ท
ในช่วงปี 2557 – 2559 มีแ นวโน ้มที่อ ยู่ใ นระดับที่สูง โดยบริษั ทมีอัตราก าไรขั น
้ ต ้นร ้อยละ 19.10 ร ้อยละ 24.81 และร ้อยละ
33.02 ตามล าดั บ ดั ง นั ้น หากกรณี ท ี่บ ริษั ทขยายฐานลูก ค ้าไปยั ง กลุ่ ม อื่น ซึง่ บริษั ทไม่ ม ีป ระสบการณ์ ใ นการท างานหรือ มี
่ งจากการทีอ
ฐานข ้อมูลเพือ
่ ใช ้ในการวิเคราะห์ไม่มากพอ จึงอาจทาให ้บริษัทมีความเสีย
่ ัตรากาไรขัน
้ ต ้นปรับตัวลดลงเมือ
่ เทียบกับ
อดีตหรือมีอัตรากาไรขั น
้ ต ้นต่ากว่าแผนงานทีบ
่ ริษัทวางไว ้อันเนื่องมาจากการถอดแบบและวางแผนในการก่อสร ้างทีผ
่ ด
ิ พลาด
้ ไตรมาส 2 ปี 2560 เป็ นสัดส่วนร ้อยละ 42.80 ของ
นอกจากนี้ สัดส่วนรายได ้จากลูกค ้าในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ท ส
ี่ ูงขึน
้ ณ สิน
รายได ้จากการให ้บริการ อาจท าให ้บริษัท มีแนวโน ้มอัตรากาไรขัน
้ ต ้นทีล
่ ดลงเช่นเดียวกัน เนื่องจากลูกค ้าในกลุ่มดังกล่าวเป็ น
กลุม
่ ทีม
่ รี ะยะเวลาในการก่อสร ้างทีน
่ านกว่าลูกค ้าในกลุ่มห ้างสรรพสินค ้าและค ้าปลีกจึงอาจทาให ้การบริหารต ้นทุนโครงการทา
ได ้ยากกว่า ในขณะเดียวกันลูกค ้ากลุม
่ ดังกล่าวเป็ นกลุ่มทีม
่ ก
ี ารแข่งขันในแง่ของการประมูลทีส
่ ูงกว่ากลุ่มห ้างสรรพสินค ้าจึงอาจ
เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อภาพรวมแนวโน ้มอัตรากาไรขัน
้ ต ้นของบริษัทเช่นเดียวกัน
บริษัทตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวเป็ นอย่างดี ดังนัน
้ ก่อนทีบ
่ ริษัทจะเข ้าประมูลโครงการใดๆ ผู ้บริหารจะมอบหมาย
ให ้ฝ่ ายประมาณราคาของบริษัททาการศึกษาและถอดแบบเพือ
่ ใช ้เป็ นแนวทางในการกาหนดราคา โดยจะต ้องทาการถอดแบบ
ทัง้ ในแง่ของปริมาณและราคาต่อหน่วยจนได ้ข ้อสรุป หลังจากนัน
้ จึงนาแบบทีถ
่ อดเบือ
้ งต ้นมานาเสนอให ้ทีมทางานและผู ้บริหาร
ทาการพิจารณาร่วมกันอีกครัง้ ก่อนทีจ
่ ะกาหนดราคาเพือ
่ ใช ้ในการประมูลโครงการซึง่ บริษัทจะกาหนดอัตรากาไรขัน
้ ต ้นขัน
้ ต่าที่
คาดหวังเพือ
่ ใช ้ในการประมูลโครงการซึง่ หากบริษัทพิจารณาแล ้วเห็นว่าโครงการใดทีบ
่ ริษัทได ้รับผลตอบแทนน ้อย บริษัทอาจ
พิจารณาทีจ
่ ะไม่รว่ มในการประมูลงานในโครงการดังกล่าว ดังนั น
้ ด ้วยนโยบายในการรับงานของบริษัทดังกล่าวจะช่วยลดความ
่ งจากการทีบ
เสีย
่ ริษัทมีอัตรากาไรขัน
้ ต ้นทีล
่ ดลงได ้

่ งจำกควำมล่ำชำ้ ของโครงกำร
ควำมเสีย
ความเสี่ย งจากความล่าช ้าของโครงการนั บ เป็ นสิง่ ทีส
่ าคั ญ ต่อ การประกอบธุ รกิจ โดยสาเหตุของความล่าช ้าของ
โครงการอาจเป็ นผลมาจากเจ ้าของโครงการเอง อาทิเช่น การเปลีย
่ นแปลงแบบก่อสร ้างและติดตัง้ การขาดแคลนเงินทุนและ
สภาพคล่องของผู ้ว่าจ ้างโครงการ เป็ นต ้น หรืออาจเป็ นผลเนือ
่ งจากความล่าช ้าในการติดตัง้ ของบริษัทเอง อาทิเช่น การทีบ
่ ริษัท
ไม่สามารถทีจ
่ ะเรียกเก็บเงินจากลูกค ้าได ้ตามสัญญา หรือการทีผ
่ ู ้รับเหมาช่วงไม่สามารถส่งมอบงานตามกาหนดแก่บริษัท ซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทจากการทีถ
่ ูกเจ ้าของโครงการปรับค่าเสียหาย หรือก่อให ้เกิดต ้นทุนส่วนเพิม
่ นอกเหนือจากทีบ
่ ริษัท
ประเมินตามแผนงานก่อสร ้างไว ้
่ งดังกล่าว โดยดาเนินการให ้ผู ้จั ดการโครงการในโครงการต่าง ๆ จั ดท า
ทัง้ นี้ บริษัทได ้ดาเนินการป้ องกันความเสีย
แผนการท างานเพือ
่ ใช ้ส าหรับ ควบคุมการท างานของผู ้รั บเหมาและผู ้รับเหมาช่วงในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน นอกจากนี้
ผู ้บริหารของบริษัทยังมีก ารจั ดประชุมติดตามความคืบหน ้าของโครงการเป็ นประจาทุก เดือ นเพือ
่ ให ้ผู ้จั ดการโครงการรายงาน
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ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ อย่างทันท่วงทีพร ้อมทัง้ ได ้รับคาแนะนาจากผู ้บริหารเพือ
่ แก ้ไขปั ญหาทีพ
่ บ การสอบทานและตรวจสอบสัญญาที่
ทากับผู ้รับเหมาช่วงเพือ
่ ให ้ครอบคลุมในกรณีท ผ
ี่ ู ้รับเหมาช่วงรับผิดชอบค่าเสียหายจากการส่งมอบงานล่าช ้าตลอดจนจั ดหา
แหล่งเงินทุนให ้เพียงพอต่อการดาเนินงาน เป็ นต ้น โดยในอดีตทีผ
่ า่ นมาบริษัทมิเคยถูกปรับจากการส่งมอบงานล่าช ้าใดๆ

่ งในกำรพึง่ พำวิศวกร
ควำมเสีย
ธุรกิจ รั บเหมาติดตัง้ งานระบบวิศวกรรมเป็ นธุรกิจ ทีต
่ ้องอาศัย ความรู ้ ความสามารถของบุคลากร ในการบริห ารงาน
โครงการและการควบคุมต ้นทุนของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิศวกรในระดับผู ้จั ดการโครงการ (Project Manager) ที่ม ี
ความสามารถในการควบคุมและบริหารโครงการให ้ประสบผลสาเร็จ ดังนั น
้ หากบริษัทไม่ส ามารถรักษาบุคลากรดังกล่าว อาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและผลการดาเนินงานของบริษัทในอนาคตได ้
ทัง้ นี้ บริษัทให ้ความสาคัญกับการรัก ษาและพัฒนาบุคลากรบุคคล โดยให ้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพวิศวกร
ของบริษัท อาทิเช่น สนับสนุนให ้บุคคลเหล่านี้ได ้เข ้ารับการอบรมเพิม
่ เติมและดูงานเพือ
่ เสริมสร ้างประสบการณ์และความรู ้ใหม่
เพือ
่ รักษาบุคลากรทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพเหล่านีใ้ ห ้ทางานกับบริษัทได ้นานทีส
่ ด
ุ การพัฒนาและอบรมวิศวกรภายในบริษัท ตัง้ แต่เริม
่ สาเร็จ
การศึกษาเพือ
่ ร่วมงานกับบริษัทระยะยาว การจัดทาระบบการทางานทีม
่ ค
ี ม
ู่ อ
ื การปฏิบัตงิ านทีช
่ ัดเจน เพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีป
่ ฏิบัตต
ิ าม
ได ้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และเป็ นการลดการพึง่ พิงวิศวกรคนใดคนหนึง่ รวมทัง้ สามารถทาให ้วิศวกรทีเ่ ข ้าใหม่ทางานได ้อย่าง
ถูกต ้องในเวลาอันรวดเร็ว การกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทีด
่ แ
ี ละการให ้ผลตอบแทนกับพนั กงานอย่างเหมาะสม
เพือ
่ ลดความสูญเสียทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการมีมาตรการจูงใจต่าง ๆ ทีส
่ ามารถแข่งขันกับตลาดได ้ เป็ นต ้น

่ งจำกกำรประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงผิดพลำด
ควำมเสีย
เนื่อ งจากความถูกต ้องและแม่นยาของการประมาณการต ้นทุนงานก่อ สร ้างถือ เป็ นปั จจั ยสาคัญปั จจั ยหนึง่ ทีส
่ ่งผลต่อ
ความสาเร็ จของบริษัท ซึง่ หากบริษัทไม่สามารถท าการวิเคราะห์และประเมินต ้นทุนงานก่อสร ้างได ้อย่างถูกต ้อง แม่นยาและมี
่ งอยู่หลายประการ อาทิเช่น การไม่สามารถรับรู ้ผลประกอบการได ้ตรงตาม
ประสิทธิภาพแล ้วอาจส่งผลให ้บริษัทเผชิญความเสีย
แผนงานตามทีค
่ าดหรืออาจส่งกระทบให ้บริษัทขาดทุนจากการดาเนินงานได ้ นอกจากนี้ การประมาณการต ้นทุนงานก่อสร ้างที่
ผิดพลาดอาจส่งผลกระทบให ้บริษัทพลาดหวังจากการได ้รับงานใหม่ในอนาคต เนื่องจากการเสนอราคาประมูลทีส
่ ูงกว่าคู่แข่ง
จากการผิดพลาดในการประมาณการต ้นทุนก่อสร ้างทีส
่ งู จนเกินไป เป็ นต ้น
่ งดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงได ้กาหนดแนวทางในการประมาณการต ้นทุนงาน
อย่างไรก็ด ี บริษัทได ้ตระหนั กถึงความเสีย
ก่อ สร ้าง โดยก่อ นการเสนอราคาเพือ
่ เข ้าประมูลโครงการก่อ สร ้างในแต่ละโครงการ บริษัทจะท าการศึก ษารายละเอียดข ้อมูล
โครงการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยองค์ประกอบของการประมาณการต ้นทุนก่อ สร ้างจะมาจากฐานข ้อมูลภายใน ซึง่
บริษัทได ้รวบรวมจากการให ้บริการงานก่อสร ้างแก่ลก
ู ค ้าในอดีต บุคลากรจากฝ่ ายเขียนแบบและทีมวิศวกรทีม
่ ป
ี ระสบการณ์และมี
ความเป็ นมืออาชีพตลอดจนคณะผู ้บริหารทีค
่ ร่าหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมรับเหมาติดตัง้ งานระบบไฟฟ้ าและเครือ
่ งกล มาอย่าง
่ งจากการประมาณการต ้นทุนงานก่อสร ้างทีไ่ ม่ถูกต ้องให ้แก่
ยาวนาน ดังนัน
้ ด ้วยองค์ประกอบตามทีก
่ ล่าวมาจะช่วยลดความเสีย
บริษัทอีกทางหนึง่
กรณีพพ
ิ ำท

-ไม่ม-ี

จำนวนพน ักงำน

ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560 จานวน 119 คน (ไม่รวมผู ้บริหาร)

ประว ัติควำมเป็นมำโดยสรุป
บริษัท ฟลอยด์ จากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อ ตัง้ เมือ
่ วันที่ 28 พฤศจิก ายน พ.ศ.2531 โดยกลุ่มวิศวกรทีม
่ ค
ี วาม
ชานาญเฉพาะทางด ้านธุรกิจรับเหมาติดตัง้ งานระบบไฟฟ้ า เครือ
่ งกล และงานวิศวกรรมระบบสาธารณู ปโภค หรือทีร่ วมเรียกว่า
MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing Engineering) จานวน 4 ท่าน ประกอบด ้วย นาย สมเกียรติ เลิศศุภกุล,นาย ทศ
พร จิตตวีระ,นาย อภิรัช เมืองเกษม และ นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ โดยมีขอบเขตการให ้บริการครอบคลุมตัง้ แต่ การจัดหา
่ สาร,ระบบสุขาภิบาลและระบบป้ องกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ
วัสดุและอุปกรณ์พร ้อมรับเหมาติดตัง้ ระบบไฟฟ้ า ระบบสือ
โดยมีก ลุ่ม ลูก ค ้าหลั ก ได ้แก่ บริษั ทในกลุ่ม ห ้างสรรพสิน ค ้าและค ้าปลีก อาคารห ้องชุด เพื่อ การพั ก อาศั ย อาคารส านั ก งาน
โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต ้น ซึง่ งานในลัก ษณะดังกล่าวเป็ นงานที่ มีความซับซ ้อน และมีมาตรการเกีย
่ วกับ
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ความปลอดภัยทีเ่ ข ้มงวด จึงจ าเป็ นต ้องใช ้ผู ้รับเหมาทีม
่ ค
ี วามชานาญ มีคุณภาพและมาตรฐานในการดาเนินงาน ส าหรับการ
ประกอบกิจการของบริษัทในระยะแรกมีรูปแบบการดาเนินการในลักษณะกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องซึง่ มีผู ้ถือ หุ ้นและ
ผู ้บริหารกลุม
่ เดียวกัน ประกอบด ้วย
1)

บริษั ท ฟลอยด์ จ ากั ด ท าหน า้ ที่ใ ห ้บริก ารรั บ เหมาติด ตั ง้ งานระบบไฟฟ้ า เครื่อ งกล และงานวิศ วกรรมระบบ
สาธารณูปโภค

2)

บริษัท อีโคโน่เทค จากัด ทาหน ้าทีใ่ นการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให ้แก่บริษัทเพือ
่ ใช ้ในการให ้บริการรับเหมาติดตัง้
งานระบบไฟฟ้ า เครือ
่ งกล และงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค

3)

บริษัท อีโคโน่ ซัพพลาย จ ากัด ท าหน ้าทีใ่ นการจั ดหาวัส ดุอุปกรณ์ ให ้แก่บริษัทเพือ
่ ใช ้ในการให ้บริก ารรับเหมา
ติดตัง้ งานระบบไฟฟ้ า เครือ
่ งกล และงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค

ต่อมาในปี 2556 กลุ่มบริษัทได ้มีการปรับโครงสร ้างธุรกิจเพือ
่ ให ้เกิดความคล่องตั วในการดาเนินธุรกิจและขจัดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได ้ดาเนินการรับโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท อีโคโน่ เทค
ื้ ทรัพย์สน
ิ ทีจ
จากัด และดาเนินการรับโอนบุคลากรและรับโอนการดาเนินงานโดยวิธซ
ี อ
่ าเป็ นต่อการประกอบธุรกิจจาก บริษัท อี
โคโน่ ซัพพลาย จากัด ให ้มาอยู่ภ ายใต ้การดาเนินงานของบริษัท ส่งผลให ้ นั บตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต ้นมา การดาเนินงานทัง้ ใน
ส่วนของการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนให ้บริการรับเหมาติดตัง้ ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จึงอยู่ภายใต ้การดาเนินงาน
ของ “บริษัท ฟลอยด์ จากัด (มหาชน)” แต่เพียงบริษัทเดียว
่ วชาญทีจ
ทัง้ นี้ บริษัทมีทม
ี งานวิศวกรและช่างผู ้เชีย
่ ะให ้บริการและแก ้ไขปั ญหาต่างๆ ได ้อย่างรวดเร็วและถูกต ้องตาม
หลั ก วิศ วกรรม โดยทีม งานและวิศ วกรที่ม ีป ระสบการณ์ แ ละความช านาญในธุ ร กิจ รั บ เหมาติด ตั ง้ และวางระบบวิศ วกรรมที่ม ี
ประสบการณ์และความชานาญมากกว่า 29 ปี รวมถึงผลงานทีเ่ ป็ นทีย
่ อมรับทัง้ ในเรือ
่ งคุณภาพงานบริการ และการดาเนินงานให ้
แล ้วเสร็จตามทีไ่ ด ้ตกลงไว ้กับลูกค ้า
เงินลงทุนในบริษ ัทย่อย/บริษ ัทร่วม/บริษ ัททีเ่ กีย
่ วข้อง -ไม่ม-ี
กำรเพิม
่ (ลด) ทุนในระยะ 3 ปี ทีผ
่ ำ
่ นมำ
วัน/เดือน/ปี

ทุนทีเ่ พิม
่ (ลด)
(บาท)

หลังเพิม
่ (ลด) ทุน
(บาท)

มกราคม 2558

95,000,000

100,000,000

ธันวาคม 2558

35,000,000

135,000,000

มีนาคม 2559

45,000,000

180,000,000

วัตถุประสงค์/หมายเหตุ
เพือ
่ นาเงินมาลงทุนขยายการให ้บริการและเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ
เพือ
่ นาเงินมาลงทุนขยายการให ้บริการและเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ
เพือ
่ เสนอขายให ้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรกจานวน
90,000,000 หุ ้น

รอบระยะเวลำบ ัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ผูส
้ อบบ ัญชี

นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7147
จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด

นำยทะเบียนหุน
้

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ทีป
่ รึกษำทำงกำรเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)

ผูจ
้ ัดกำรกำรจ ัดจำหน่ำยและร ับประก ันกำรจำหน่ำยหล ัก บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร ้อยละ 40.00 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคล สาหรับงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก
่ ฎหมายและบริษัทได ้กาหนดไว ้ และการจ่ายเงินปั นผลนั น
้
ไม่มผ
ี ลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้
ขึน
้ อยู่กับผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อ งของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจาเป็ นและความ
เหมาะสมอืน
่ ใดในอนาคต และปั จจัยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องในการบริหารงานของบริษัท ตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู ้ถือหุ ้น
ของบริษัท เห็นสมควร และการดาเนินการดังกล่าวจะต ้องก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู ้ถือหุ ้น
บ ัตรส่งเสริมกำรลงทุน -ไม่ม-ี
จำนวนผูถ
้ อ
ื หุน
้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

ผู ้ถือหุ ้นสามัญทีเ่ ป็ น Strategic shareholders
กรรมการ ผู ้จัดการ และผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ที่
เกีย
่ วข ้องและบุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์
– ผู ้ถือหุ ้นทีถ
่ อ
ื หุ ้น >5 โดยนับรวมผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้วย
– ผู ้มีอานาจควบคุม
้ ขาย
2.
ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยทีถ
่ อ
ื >1 หน่วยการซือ
้ ขาย
3.
ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยทีถ
่ อ
ื <1 หน่วยการซือ
้
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ สำม ัญทงสิ
ั้ น

จานวนราย

จานวนหุ ้น

ร ้อยละของทุนชาระ
แล ้ว

11

261,999,000

72.78

1,612
1,623

98,001,000
360,000,000

27.22
100.00

1.

–

ผูถ
้ อ
ื หุน
้ รำยใหญ่ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560
่ ผูถ
รำยชือ
้ อ
ื หุน
้
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

กลุม
่ เมืองเกษม/1
1.1. นายอภิรัช เมืองเกษม
1.2. นายอภินันท์ เมืองเกษม
1.3. นายอภิรักษ์ เมืองเกษม
1.4. นายอภิมข
ุ เมืองเกษม
1.5. น.ส.อภิฤดี เมืองเกษม
รวมกลุม
่ เมืองเกษม
กลุม
่ จิตตวีระ/1
2.1. นายทศพร จิตตวีระ
2.2. น.ส.ศมาพร จิตตวีระ
2.3. นายศมภัทร จิตตวีระ
2.4. น.ส.ศุฑมาศ จิตตวีระ
รวมกลุม
่ จิตตวีระ
กลุม
่ เลิศศุภกุล/1
3.1. นางสุลัย เลิศศุภกุล
3.2. นายธาม เลิศศุภกุล
3.3. นายสราวุธ สัตยากวี
รวมกลุม
่ เลิศศุภกุล
กลุม
่ ทัศนสุกาญจน์/1
4.1. นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์
4.2. นายธนภัทร ทัศนสุกาญจน์
4.3. นายธีรภัทร ทัศนสุกาญจน์
4.4. น.ส.ปุณยาพร ทัศนสุกาญจน์
4.5. น.ส.มยุร ี ทัศนสุกาญจน์
รวมกลุม
่ ทัศนสุกาญจน์
กลุม
่ แจ่มวุฒป
ิ รีชา/1
5.1. นายวัลลภ แจ่มวุฒป
ิ รีชา
5.2. น.ส.นลินี แจ่มวุฒป
ิ รีชา
รวมกลุม
่ แจ่มวุฒป
ิ รีชา
นางจันทพร อังคสุวรรณศิร ิ
น.ส.พนิดา จีระดีพลัง
นางอโณทัย คล ้ามไพบูลย์

หล ัง IPO
จำนวน (หุน
้ )
ร้อยละ

ก่อน IPO
จำนวน (หุน
้ )
ร้อยละ

49,500,000
8,999,800
8,999,800
200
200
67,500,000

13.75
2.50
2.50
0.0001
0.0001
18.75

49,500,000
8,999,800
8,999,800
200
200
67,500,000

18.33
3.33
3.33
0.0001
0.0001
25.00

49,999,400
8,750,200
8,750,200
200
67,500,000

13.89
2.43
2.43
0.0001
18.75

49,999,400
8,750,200
8,750,200
200
67,500,000

18.52
3.24
3.24
0.0001
25.00

59,499,800
8,000,000
200
67,500,000

16.53
2.22
0.0001
18.75

59,499,800
8,000,000
200
67,500,000

22.04
2.96
0.0001
25.00

49,999,600
5,833,400
5,833,400
5,833,400
200
67,500,000

13.89
1.62
1.62
1.62
0.0001
18.75

49,999,600
5,833,400
5,833,400
5,833,400
200
67,500,000

18.52
2.16
2.16
2.16
0.0001
25.00

3,086,000
3,000,000
6,086,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

0.86
0.83
1.69
0.83
0.83
0.83

-

-
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่ ผูถ
รำยชือ
้ อ
ื หุน
้
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายประยุทธ เอือ
้ วัฒนา
นายสุรชัย อัชญาวัฒน์
น.ส.พรทิพย์ ปั น
้ บารุงสุข
น.ส.ภัทรียา เทพนิมต
ิ ร
นายฉั ตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์
ผู ้ถือหุ ้นรายอืน
่
้
รวมทงสิ
ั้ น

หล ัง IPO
จำนวน (หุน
้ )
ร้อยละ
2,050,000
0.57
2,000,000
0.56
2,000,000
0.56
2,000,000
0.56
2,000,000
0.56
64,864,000
18.02
360,000,000
100.00

ก่อน IPO
จำนวน (หุน
้ )
จำนวน (หุน
้ )
270,000,000
100.00

หมำยเหตุ /1 : เป็ นการจัดกลุม
่ ตามความสัมพันธ์ครอบครัว มิใช่การจัดกลุม
่ ตามมาตรา 258 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงทีม
่ ก
ี ารแก ้ไข) แต่อย่างใด
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ต่ำงด้ำว ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 บริษัทมีผู ้ถือหุ ้นต่างด ้าว 5 ราย ถือหุ ้นรวมกัน 52,800 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.01
ของทุนจดทะเบียนชาระแล ้ว
หมายเหตุ บริษัทมีข ้อจากัดเกีย
่ วกับการถือหุ ้นของผู ้ถือหุ ้นต่างด ้าวตามข ้อบังคับบริษัทข ้อที่ 11. ระบุว่า “หุ ้นของบริษัทย่อมโอน
่ บ
ิ เก ้า (49) ของ
ได ้อย่างเสรีไม่มข
ี ้อจากัด และหุ ้นทีถ
่ อ
ื โดยคนต่างด ้าวในขณะใดขณะหนึ่งต ้องมีจ านวนรวมไม่เกินร ้อยละสีส
จานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของบริษัท การโอนหุ ้นรายใดทีจ
่ ะทาให ้อัตราส่วนการถือหุ ้นของคนต่างด ้าวของบริษัทเกิน
ิ ธิปฏิเสธการโอนหุ ้นบริษัทรายนัน
อัตราส่วนข ้างต ้น บริษัทมีสท
้ ได ้”
คณะกรรมกำร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด ้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังนี้
่
ชือ

ตาแหน่ง

วันทีด
่ ารงตาแหน่ง

1. นายสิงหะ

นิกรพันธุ์

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

29 พฤษภาคม 2558

2. นายทศพร

จิตตวีระ

กรรมการ/กรรมการผู ้จัดการ

3 กันยายน 2533

3. นายอภิรัช

เมืองเกษม

กรรมการ

23 มกราคม 2558

4. นายประสิทธิ์

ทัศนสุกาญจน์

กรรมการ

28 พฤศจิกายน 2531

5. น.ส.ลักษมี

เลิศศุภกุล

กรรมการ

23 มกราคม 2558

6. น.ส.สุกัญญา

ภัทรมาลัย

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

29 พฤษภาคม 2558

7. นายบุญชู

พัวประเสริฐ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

29 พฤษภาคม 2558

โดยมีนางสาวลักษมี เลิศศุภกุล เป็ นเลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ได ้มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
่
ชือ

ตาแหน่ง

1.

นายสิงหะ

นิกรพันธุ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

น.ส.สุกัญญา

ภัทรมาลัย

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายบุญชู

พัวประเสริฐ

กรรมการตรวจสอบ

นายสิงหะ นิกรพันธุแ
์ ละน.ส.สุกัญญา ภัทรมาลัย เป็ นกรรมการตรวจสอบผู ้ทีม
่ ค
ี วามรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงาน
ทางการเงิน โดยมีนางสาวลักษมี เลิศศุภกุล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ
่ ละควำมร ับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1.

สอบทานกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท เพือ
่ ให ้มั่นใจว่ามีความถูกต ้องตามทีค
่ วรและมีการเปิ ดเผยอย่าง
่ ถือตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไป
เพียงพอ ตลอดจนมีความน่าเชือ

2.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ
่ ทาหน ้าทีผ
่ ู ้สอบบัญชีของบริษัท เพือ
่ ให ้ดาเนินการตรวจสอบ
บั ญ ชี ระบบควบคุม และงบการเงิน ของบริษั ท โดยคณะกรรมตรวจสอบมีอ านาจและความรั บ ผิด ชอบในการคั ด เลือ ก
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ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และกากับดูแลการทางานของสานักงานสอบบัญชี เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการจัดทาหรือการออก
่ มั่นสาหรับบริษัท
รายงานการตรวจสอบบัญชี หรือการดาเนินการตรวจสอบอืน
่ ใด บริการสอบทานหรือการให ้ความเชือ
ผู ้ตรวจสอบบัญชีและส านั ก งานสอบบั ญชีแ ต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอานาจในการอนุมัตเิ งือ
่ นไขและค่าบริการเบือ
้ งต ้นสาหรับบริการด ้านการตรวจสอบและบริการอืน
่ ทีเ่ สนอโดยผู ้
ตรวจสอบบัญชี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให ้คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ
่ เสนอต่อผู ้ถือหุ ้นในการประชุมสามัญประจาปี
ผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ อนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ ผู ้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี
3.

ประชุมหารือร่วมกับผู ้บริหารและผู ้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกีย
่ วกับปั ญหาและข ้อจากัดในการตรวจสอบ รวมถึง
่ งของบริษัท
การดาเนินการของฝ่ ายบริหารต่อ ปั ญหาหรือข ้อจ ากัดนั น
้ ๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเสีย
่ งทางการเงินทีส
่ งดังกล่าว นอกจากนี้
รวมถึงความเสีย
่ าคัญและมาตรการของฝ่ ายบริหารในการควบคุมและลดความเสีย
คณะกรรมการตรวจสอบยังต ้องดาเนินการแก ้ไขความขัดแย ้งใดๆ ระหว่างผู ้บริหารกับผู ้สอบบัญชีท เี่ กีย
่ วข ้องกับรายงาน
ทางการเงิน รวมทัง้ เข ้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มฝ
ี ่ ายจัดการเข ้าร่วมประชุมด ้วยอย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้

4.

ส่งเสริมและสร ้างความมั่นใจเกีย
่ วกับความเป็ นอิสระของผู ้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต ้องหารือกับผู ้สอบบัญชี
เกีย
่ วกับความเป็ นอิส ระจากฝ่ ายบริหารและบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์ใดๆ หรือ บริก ารใดๆ ระหว่างผู ้สอบบัญชีกับบริษัท
ตลอดจนความสัมพันธ์อน
ื่ ใดทีอ
่ าจส่งผลกระทบต่อความเทีย
่ งธรรมของผู ้ตรวจสอบบัญชี

5.

สอบทานรายงานทางการเงินของบริษั ท มาตรฐานการบัญ ชี และนโยบายบั ญชี และการเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าคัญ เกี่ยวกั บ
มาตรฐานบัญชี หลักการ หรือแนวทางปฏิบัต ิ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีทส
ี่ าคัญ ทีส
่ ่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน
ของบริษัท ซึง่ รวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว

6.

พิจารณารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันหรือรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ให ้เป็ นไปตามกฎหมายและข ้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ให ้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท

7.

สอบทานและอนุ มั ต ห
ิ รือ ให ้สั ตยาบั น ในธุร กรรมใดๆ ระหว่า งบริษั ทกั บ บุค คลทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ เป็ นธุ รกรรมทีถ
่ ูก ก าหนดให ้
เปิ ดเผยข ้อมูลตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วำระกำรดำรงตำแหน่ง


ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี



กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

เงือ
่ นไขกำรร ับหล ักทร ัพย์

-ไม่ม-ี

ระยะเวลำห้ำมจำหน่ำยหุน
้
ผู ้ถือ หุ ้นเดิมก่อนเสนอขายหุ ้นต่อ ประชาชนทั่วไปทีถ
่ อ
ื หุ ้นจานวน 198,000,000 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 55 ของทุนชาระ
แล ้วหลั ง เสนอขายหุ ้นต่อ ประชาชนทั่ ว ไป ให ้คารั บ รองต่อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ว่า จะไม่น าหุ ้นจ านวนดั งกล่า วออกจาหน่ ายเป็ น
้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมือ
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทีห
่ ลักทรัพย์ของบริษัทเริม
่ ทาการซือ
่ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู ้
ถือ หุ ้นดังกล่าวได ้รับการผ่ อ นผันให ้ทยอยขายหุ ้นหรือหลัก ทรัพย์ท ถ
ี่ ูก สั่งห ้ามขายได ้ในจ านวนร ้อยละ 25 ของจานวนหุ ้นหรือ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีถ
่ ก
ู สั่งห ้ามขาย และเมือ
่ ครบกาหนด 1 ปี สามารถขายส่วนทีเ่ หลือได ้ทัง้ หมด
กำรผ่อนผ ันของตลำดหล ักทร ัพย์
อืน
่ ๆ ทีส
่ ำค ัญ

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
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สถิต ิ
บริษ ัท ฟลอยด์ จำก ัด (มหำชน) (FLOYD)
ล ้านบาท

บาท/หุ ้น

รายได ้

กาไร(ขาดทุน)

กาไร(ขาดทุน)

จากการขาย

สุทธิ

สุทธิ

2557

431.23

35.41

3.54

2558

460.17

66.21

2559

542.82

6 เดือนแรก ปี 2560

123.48

ปี

มูลค่าหุ ้น

เงินปั นผล

ตามบัญชี

ต่อกาไร(%)

2.1

10.59

59.31

0.34

0.40

0.81

116.88

115.89

0.43

-

1.01

-

12.48

0.05

0.45

0.61

973.40

เงินปั นผล

หมายเหตุ: ใช ้จานวนหุ ้นสามัญของบริษัทและปรับปรุงมูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหุ ้นให ้เป็ นหุ ้นละ 0.50 บาท เพือ
่ ใช ้ในการเปรียบเทียบ
ทัง้ นี้ จานวนหุ ้นถัวเฉลียถ่วงน้ าหนั กทีใช ้ในการคานวณในปี 2557, 2558, 2559 และงวด 6 เดือนปี 2560 เท่ากับ 10,000,000
หุ ้น, 194,677,000 หุ ้น, 270,000,000 หุ ้น และ 270,000,000 หุ ้น ตามลาดับ
บริษ ัท ฟลอยด์ จำก ัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบตรวจสอบ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวำคม 2557 - 2559 และงบสอบทำน ณ ว ันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2560
ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
(หน่วย : ล้ำนบำท)
สินทร ัพย์
สินทร ัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่
สินค ้าคงเหลือ
มูลค่างานทีเ่ สร็จยังไม่ได ้เรียกเก็บ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระ
หลักประกัน
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน
ลูกหนีเ้ งินประกันผลงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทร ัพย์
ิ และส่วนของผูถ
้ น
หนีส
้ อ
ื หุน
้
ิ หมุนเวียน
้ น
หนีส
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่
เงินรับล่วงหน ้า
้ จากบุคคลทีเ่ กีย
เงินกู ้ยืมระยะสัน
่ วข ้องกัน
ภาษีเงินได ้ค ้างจ่าย
ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส
ิ
้ น
รวมหนีส
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ
่ อกและเรียกชาระแล ้ว
เงินและสินทรัพย์รับล่วงหน ้าค่าหุ ้น
กำไรสะสม

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

สอบทำนแล้ว
ณ 30 มิถน
ุ ำยน
2560
ล้ำนบำท ร้อยละ

39.37
0.00
65.52
7.29
15.42
1.87
129.45

20.42
0.00
33.98
3.78
8.00
0.97
67.14

68.37
49.40
7.72
8.13
3.07
136.69

28.35
20.48
3.20
3.37
1.27
56.67

267.32
7.07
3.64
4.53
5.81
288.36

66.27
1.75
0.90
1.12
1.44
71.48

79.70
53.43
4.76
39.86
7.59
185.33

30.96
20.76
1.85
15.48
2.95
72.00

10.20

5.29

10.40

4.31

10.54

2.61

-

-

31.78
0.07
14.85
2.92
3.55
63.36
192.82

16.48
0.03
7.70
1.51
1.84
32.86
100.00

62.79
2.11
24.88
3.40
0.95
104.53
241.22

26.03
0.87
10.31
1.41
0.39
43.33
100.00

63.90
2.59
33.49
4.43
0.07
115.03
403.39

15.84
0.64
8.30
1.10
0.02
28.52
100.00

63.36
2.46
2.01
4.19
0.06
72.08
257.41

24.61
0.95
0.78
1.63
0.02
28.00
100.00

0.02
56.61
10.00
14.42
81.06
5.80
0.01
5.81
86.87

0.01
29.36
5.19
7.48
42.04
3.01
0.00
3.02
45.05

0.05
58.89
2.93
15.23
77.10
6.16
6.16
83.27

0.02
24.41
1.22
6.31
31.96
2.55
0.00
2.55
34.52

101.35
10.04
11.11
122.50
6.85
6.85
129.35

25.12
2.49
2.75
30.37
1.70
1.70
32.07

78.05
0.91
1.49
4.52
84.97
7.41
7.41
92.39

30.32
0.35
0.58
1.76
33.01
2.88
2.88
35.89

5.00
5.00
66.75

2.59
2.59
34.62

135.00
135.00
-

55.96
55.96
-

180.00
135.00
-

44.62
33.47
-

180.00
135.00
-

69.93
52.45
-

ณ 31 ธ.ค. 2557

ณ 31 ธ.ค. 2558
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ณ 31 ธ.ค. 2559

บริษ ัท ฟลอยด์ จำก ัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบตรวจสอบ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวำคม 2557 - 2559 และงบสอบทำน ณ ว ันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2560
ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
(หน่วย : ล้ำนบำท)
จัดสรรแล ้ว–สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได ้จัดสรร
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้

ณ 31 ธ.ค. 2557
ล้ำนบำท
0.80
33.40
105.95
192.82

ร้อยละ
0.41
17.32
54.95
100.00

ณ 31 ธ.ค. 2558
ล้ำนบำท
4.90
18.05
157.96
241.22

ณ 31 ธ.ค. 2559

ร้อยละ
2.03
7.48
65.48
100.00

ล้ำนบำท
10.72
128.32
274.04
403.39

ร้อยละ
2.66
31.81
67.93
100.00

สอบทำนแล้ว
ณ 30 มิถน
ุ ำยน
2560
ล้ำนบำท ร้อยละ
11.62
4.51
18.40
7.15
165.02
64.11
257.41 100.00

บริษ ัท ฟลอยด์ จำก ัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวำคม 2557 - 2559 และ
งบตรวจสอบสำหร ับปี สิน
้ สุดว ันที่ 30 มิถน
งบสอบทำนสำหร ับงวดหกเดือนสิน
ุ ำยน 2559 และ 30 มิถน
ุ ำยน 2560
ตรวจสอบแล้ว
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

สอบทำนแล้ว
งวด 6 เดือนปี
งวด 6 เดือนปี
2559
2560
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
273.004/ 100.00 123.48 100.00
(191.74) (71.24) (94.46) (73.87)
81.26 28.76 29.01 23.50
1.05
0.39
6.53
5.29
82.31 29.15 35.55 28.79
(18.53) (7.35) (19.96) (16.17)
(0.00)
(0.00)
63.79 22.23 15.58 12.62
(12.69) (4.42)
(3.10) (2.51)
51.10 17.81 12.48 10.11
51.10 17.81 12.48 10.11

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รายได ้จากการบริการ
431.23 100.00 460.17 100.00 542.82 100.00
ต ้นทุนบริการ
(348.85) (80.90) (346.02) (75.19) (363.59) (66.98)
กำไรขนต้
ั้ น
82.38 19.10 114.15 24.81 179.23 33.02
รายได ้อืน
่
1.30
0.30
2.86
0.62
2.63
0.48
กำไรก่อนค่ำใช้จำ
่ ย
83.68 19.40 117.01 25.43 181.86 33.50
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
(28.38) (6.58) (33.59) (7.30) (37.41) (6.89)
หนีส
้ งสัยจะสูญ
(9.42) (2.19)
ต ้นทุนทางการเงิน
(0.88) (0.20) (0.55) (0.12)
(0.00) (0.00)
กำไรก่อนค่ำใช้จำ
่ ยภำษีเงินได้
44.99 10.43 82.87 18.01 144.45 26.61
ค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได ้
(9.59)
(2.22) (16.66) (3.62) (28.56) (5.26)
กำไรสุทธิ
35.41
8.21
66.21 14.39 115.89 21.35
กาไรเบ็ดเสร็จอืน
่
(2.32) (0.54)
0.38
0.08
0.20
0.04
กำไรเบ็ดเสร็จรวม
33.09
7.67
66.59 14.47 116.09 21.39
กำไร (ขำดทุน) สุทธิตอ
่ หุน
้
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่
3.54
0.34
0.43
0.19
0.05
กาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น (บาทต่อหุ ้น) 1/
3.31
0.34
0.43
0.19
0.05
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลีย
่ ถ่วง
10,000
194,677
270,000
270,000
270,000
น้าหนัก (พันหุ ้น) 2/
กาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น Fully Diluted
0.09
0.18
0.32
0.13
0.03
(บาทต่อหุ ้น) 3/
หมายเหตุ :
1/ คานวณจากมูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท โดยหารกาไรสุทธิสาหรับงวดด ้วยจานวนหุ ้นถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้าหนักของหุ ้นสามัญทีอ
่ อกในระหว่างปี
2/ จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลีย
่ คานวณจากมูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท
3/ คานวณจากมูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 0.50 บาท โดยหารกาไรสุทธิสาหรับงวดด ้วยจานวนหุ ้นถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้าหนักของหุ ้นสามัญทีอ
่ อกจาหน่าย
และเรียกชาระแล ้วภายหลังเสนอขายหุ ้นแก่ประชาชน (360 ล ้านหุ ้น)
4/ บริษัทได ้คานวณสัดส่วนขัน
้ ความสาเร็จของงานใหม่เนือ
่ งจากประมาณการยอดรวมต ้นทุนบริการสาหรับงวด 6 เดือนปี 2559 ไม่เป็ นปั จจุบน
ั
จึงส่งผลให ้มีการปรับปรุงงบการเงินงวด 6 เดือนปี 2559

บริษ ัท ฟลอยด์ จำก ัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวำคม 2557 - 2559 และ
งบตรวจสอบสำหร ับปี สิน
้ สุดว ันที่ 30 มิถน
งบสอบทำนสำหร ับงวดหกเดือนสิน
ุ ำยน 2560
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
44.99
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได ้เป็ นเงินสดสุทธิได ้มาจาก (ใช ้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสือ
1.69
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1.58
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สอบทำนแล้ว
ปี 2560
(ม.ค.-มิ.ย.)

ปี 2558

ปี 2559

82.87

144.45

15.58

1.31
0.83

2.24
0.93

1.07
0.56

บริษ ัท ฟลอยด์ จำก ัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวำคม 2557 - 2559 และ
งบตรวจสอบสำหร ับปี สิน
้ สุดว ันที่ 30 มิถน
งบสอบทำนสำหร ับงวดหกเดือนสิน
ุ ำยน 2560
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้ำนบำท)
หนีส
้ งสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
กลับรายการค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ดอกเบีย
้ รับ
ดอกเบีย
้ จ่าย
กระแสเงินสดก่อนกำรเปลีย
่ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
้ ) ลดลง
กำรเปลีย
่ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (เพิม
่ ขึน
ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่
สินค ้าคงเหลือ
มูลค่างานทีเ่ สร็จยังไม่ได ้เรียกเก็บ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
ลูกหนีเ้ งินประกันผลงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่
เงินรับล่วงหน ้า
ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
เงินสดร ับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
รับดอกเบีย
้
รับคืนภาษีเงินได ้
จ่ายภาษีเงินได ้
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
้ ทีด
ซือ
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์
้ สินทรัพย์ไม่มต
ซือ
ี วั ตน
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจ ัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)
้ จากบุคคลทีเ่ กีย
เงินรับจากเงินกู ้ยืมระยะสัน
่ วข ้องกัน
้ จากบุคคลทีเ่ กีย
จ่ายชาระเงินกู ้ยืมระยะสัน
่ วข ้องกัน
เงินรับล่วงหน ้าค่าหุ ้น
รับเงินเพิม
่ ทุนหุ ้นสามัญ
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายต ้นทุนทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจ ัดหำเงิน
้ สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม
่ ขึน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต ้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ว ันปลำยปี

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

9.44
(0.30)
0.88
58.28

0.73
(0.24)
(1.31)
0.55
84.75

1.29
(1.41)
0.00
147.50

สอบทำนแล้ว
ปี 2560
(ม.ค.-มิ.ย.)
(0.13)
(6.05)
(0.33)
10.70

(52.69)
(3.41)
14.80
(0.25)
(10.20)
(10.13)
(0.50)
24.01
12.91
32.83
0.57
(11.86)
21.55

16.08
(0.43)
7.28
(1.55)
(0.20)
(10.03)
0.03
2.93
0.80
(0.01)
99.66
1.35
2.51
(14.50)
89.01

42.40
4.08
3.61
(3.49)
(0.13)
(8.61)
0.05
42.46
(4.11)
223.74
1.35
0.12
(22.54)
202.66

(46.50)
(1.13)
(35.33)
(1.78)
10.54
31.49
0.01
(17.24)
0.91
(6.59)
(54.92)
0.47
(11.41)
(65.86)

(2.49)
(2.49)

0.24
(4.06)
(2.18)
(6.01)

(3.07)
(0.79)
0.20
(3.66)

(0.36)
(0.04)
0.12
(0.27)

0.02
10.08
(16.78)
43.90
(21.00)
(4.11)
12.11
31.16
8.20
39.37

0.03
(10.00)
35.00
(77.83)
(1.20)
(53.99)
29.01
39.37
68.37

(0.05)
(0.00)
(0.05)
198.95
68.37
267.32

(121.50)
(121.50)
(187.63)
267.32
79.69
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จ ัดทำโดย

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)
รับรองความถูกต ้องของข ้อมูล
บริษัท ฟลอยด์ จากัด (มหาชน)

นายอภิรัช เมืองเกษม

นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล

กรรมการ

กรรมการ
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