
   

 บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 1 

16. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

16.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

16.1.1   ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SO”) เร่ิมต้นจากการเป็นธุรกิจของครอบครัววิมลเฉลา 
โดยจดทะเบียนจัดตัง้เป็นบริษัทจ ากัดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2519 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นที่ 4.00 ล้านบาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ซึ่งต่อมาบริษัทได้
ขยายการด าเนินธุรกจิไปยงัธุรกิจออกแบบและจ าหน่ายระบบป๊ัมอตุสาหกรรมและระบบอปุกรณ์วิศวกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ รวมถึงธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 
ธุรกิจบริการพนักงานช่าง ธุรกิจบริการพนักงานส านกังาน ธุรกิจบริการบนัทึกข้อมูล และธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและ
พนักงานขับรถยนต์ โดยต่อมากลุ่มตระกูลวิมลเฉลามีการจัดสรรทรัพย์สินในตระกูล โดยแยก บริษัท สยามราช จ ากัด 
(มหาชน) ออกมาเพื่อให้บริการด้านการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  โดยบริษัทดังกล่าวได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2558 ผลจากการการแบ่งแยกกลุ่มธุรกิจในตระกูลดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัท
ด าเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลกัดงันี ้

กลุ่มที่ 1  ธุรกิจให้บริการจดัหาบคุลากร (Outsourcing Services) ประกอบด้วย  

1) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ  โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบริหารจดัการพนกังาน  
ขบัรถยนต์และพนกังานส านกังาน 2) การบริหารจดัการพนกังานช่างเทคนิค และ 3) การบริหารจดัการ
งานบนัทึกข้อมลู 

2) ธุรกิจบริการดแูลภมูิทศัน์ (Landscape Maintenance)  

 กลุ่มที่ 2  ธุรกิจให้เช่าและบริการ ประกอบด้วย  

1) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า  

2) ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม เท่ากบั 1,670.27 ล้านบาท 
1,732.32 ล้านบาท และ 1,850.88 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้เท่ากับ ร้อยละ 3.71 และร้อยละ 
6.84 ตามล าดับ โดยรายได้รวมของบริษัทที่เพิ่มขึน้ดงักล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจบริการจดัหา
บุคลากรโดยเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าและคุณภาพของการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าได้เป็นอย่างดี ซึง่ปัจจยัดงักล่าวท าให้บริษัทได้รับการต่อสญัญาจากลกูค้าเดิมที่
เคยใช้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ได้รับสญัญาใหม่ทีเ่พิ่มปริมาณพนกังานในการให้บริการจากลกูค้าเดิม 

ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากรและต้นทุนค่าเช่าและบริการของบริษัทในปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 
1,364.68 ล้านบาท 1,409.41 ล้านบาท และ 1,494.91 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.70 ร้อยละ 
81.36 และร้อยละ 80.77 ของรายได้รวมในแต่ละปีตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของต้นทุนการให้บริการจดัหาบุคลากรและ
ต้นทนุค่าเช่าและบริการเป็นการเพิ่มขึน้ท่ีสอดคล้องต่อการเพิ่มขึน้ของรายได้รวมของบริษัทในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 138.57 ล้านบาท 
177.97 ล้านบาท และ 226.56 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 8.30 ร้อยละ 10.27 และร้อยละ  12.24  
ของรายได้รวมในแต่ละปีตามล าดบั โดยปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการ



   

 บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 2 

บริหารคือ 1) การเพิ่มจ านวนพนักงานในการรองรับการเติบโตของบริษัทและการปรับฐานเงินเดือนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใน
การท างานให้กบัพนกังานและเพื่อดงึดดูพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ 2) ค่าเส่ือมราคาของอาคารส านกังานใหญ่ของ
บริษัท ซึ่งสร้างจนแล้วเสร็จและเร่ิมเปิดใช้งานในช่วงปลายปี 2560 ส่งผลให้ บริษัทรับรู้ภาระค่าใช้จ่ายดงักล่าวเต็มปีในปี 
2561 ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายดงักล่าวส่งผลให้อตัราก าไรสทุธิของบริษัทปรับตวัลดลง โดยในช่วงปี 2559 ถึง 2561 
บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั 138.35 ล้านบาท 116.11 ล้านบาท และ 101.01 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
8.28 ร้อยละ 6.70 และร้อยละ 5.46  ของรายได้รวมในแต่ละปีตามล าดบั 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2562 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 447.56 ล้านบาท และ 
461.32 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้เท่ากับ ร้อยละ 3.07  โดยการเพิ่มขึน้ดังกล่าวเป็นผลมาจากการ
เติบโตของรายได้จากค่าบริการจัดหาบุคลากรที่มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.61 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการจัดหา
บุคลากรและต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 359.38 ล้านบาท และ 376.10 ล้านบาท ตามล าดบั  โดยเพิ่มขึน้เท่ากับ 
16.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.65  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึน้ซึ่ง
สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการให้บริการวมถึงมีต้นทุนการให้บริการบางส่วนปรับตวัขึน้เกินกว่ายอดรายได้ 
เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ที่ครบรอบการจ่าย เช่น ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถเช่า ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในงวดสามเดือนของปี 2561 และ 2562 เท่ากบั 55.16 ล้าน
บาทและ 56.72 ล้านบาทตามล าดับ โดยปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยที่ร้อยละ 2.82 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนโดย
เป็นการเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานจากการปรับอตัราเงินเดือนประจ าปี ในส่วนของก าไรสทุธิในงวดสาม
เดือนปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิเท่ากับ 25.93 ล้านบาท และ 21.42 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราก าไรสุทธิ 
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 5.79 ในงวดสามเดือนของปี 2561 เป็นร้อยละ 4.64 ในงวดสามเดือนของปี 2562 ซึ่ง
การเปล่ียนแปลงในอัตราก าไรขัน้ต้นในปี 2562 เนื่องจากการรับรู้ต้นทุนค่าใช้จ่ายประจ ารายการใหญ่ที่เกิดขึน้ในรอบ
บญัชี 

เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทพบว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 
เท่ากับ 849.20 ล้านบาท 968.79 ล้านบาท และ  1,017.39 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.08 
และร้อยละ 5.02 ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ในช่วงเวลาดงักล่าว เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์  เนื่องจาก บริษัทได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นส านกังานใหญ่ของบริษัทโดยด าเนินการแล้วเสร็จ
และเร่ิมเปิดใช้งานในเดือนตลุาคม 2560  
 หนีสิ้นรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 344.64 ล้านบาท 553.05 ล้านบาท 
และ  653.01 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 60.47 และร้อยละ 18.07 ตามล าดบั โดยหนีสิ้นรวมที่เพิ่มขึน้ใน
ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 215 ล้านบาทในปี 2560 เพื่อ
ใช้ในการจ่ายเงินปันผล  
 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 504 .56 ล้านบาท 415.74 
ล้านบาท และ 364.38 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการลดลงขึน้ ร้อยละ 17.60 และลดลงร้อยละ 12.35  ตามล าดบั 
โดยในปี 2560 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 80.00 ล้านบาท เป็น 225.00 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี ในปี
ดงักล่าวบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 350.00 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทก็มีการจ่ายปันผลจ านวน 159.75 ล้าน
บาท จึงท าให้ก าไรสะสมของบริษัทลดลงอย่างมีนยัส าคญัและท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทลดงลง 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,123.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 
10.47 เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการด าเนินงานเช่น 
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ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น รวมถึงมลูค่าสินทรัพย์ให้เช่าที่ปรับตัวเพิ่มขึ น้จากรถยนต์ให้เช่าล๊อตใหม่ที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับ
รายได้ในอนาคต   บริษัทมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 738.15  ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.04  เมื่อเปรียบเทียบ
กบัสิน้ปี 2561 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ในสดัส่วนที่สอดคล้องกับการเติบโตในสินทรัพย์รวม โดยส่วนของหนีสิ้นท่ีเพิ่มขึน้ได้แก่ 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น รวมถึง หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ปรับตัวเพิ่มขึน้สอดคล้องกับสินทรัพย์ให้เช่า   
บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 385.81  ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.88 เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2561 ซึง่
การเติบโตมาจากก าไรสทุธิส าหรับงวดสามเดือนปี 2562    

   
16.1.2   การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทจ าแนกตามธุรกิจและบริการของปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559- 2561 

 และงวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2561 และสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 
 

 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม  ส ำหรับงวดสำมเดือน (ม.ค.- มี.ค.) 

2559  2560 2561 2561 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้ค่าบริการจดัหา

บคุลากร/1 

1,476.19 88.38 1,585.94 91.55 1,657.96 89.58 405.29 90.56 415.86 90.15 

รายได้ค่าเชา่และบริการ 161.76 9.68 132.70 7.66 154.57 8.35 38.07 8.50 38.93 8.43 
ก าไรจากการจ าหนา่ย
สินทรัพย์ให้เช่ารอการขาย
และอปุกรณ์ 

18.33 1.10 6.99 0.40 31.53 1.70 3.48 0.78 5.63 1.22 

รายได้อื่น 13.99 0.84 6.69 0.39 6.82 0.37 0.72 0.16 0.90 0.20 
รำยได้รวม 1,670.27 100.00 1,732.32 100.00 1,850.88 100.00 447.56 100.00 461.32 100.00 

หมายเหตุ  /1บริษัทมีรายได้ท่ีมาจากหน่วยงานท่ีประเทศลาวในปี 2559 ถึง 2561 เท่ากับ 23.25 ล้านบาท 24.14 ล้านบาท และ 26.46 ล้านบาท ตามล าดบั 
ในส่วนของงวดสามเดือน ณ 31 มีนาคม 2561 และ 2562 บริษัทมีรายได้ดงักล่าวเท่ากบั 6.20 ล้านบาท และ 7.58 ล้านบาทตามล าดบั 

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากรายได้จากการให้บริการจดัหาบุคลากร ซึ่งมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 90 ของ
รายได้รวมทัง้หมดของบริษัท โดยบริษัทมีรายได้ดงักล่าวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเท่ากับ 1,476.19 ล้านบาท 1,585.94 
ล้านบาท และ 1,657.96 ล้านบาท ในปี 2559 ถึง 2561 ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.43 และร้อยละ 4.54 
ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของรายได้ดงักล่าวเป็นผลมาจากมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการซึ่งได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าเดิมท าให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าในกลุ่มนีไ้ว้ได้และได้รับการต่อสัญญาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทัง้ได้รับสญัญาใหม่ที่เพิ่มปริมาณพนกังานในการให้บริการจากลกูค้าเดิม นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการขยายธุรกิจ
พร้อมกบัขยายฐานลกูค้าไปยงัลกูค้ากลุ่มใหม่ๆ ซึง่ช่วยผลกัดนัการเติบโตของรายได้ของบริษัท  

ส าหรับรายได้รวมงวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 461.32 ล้านบาท คิดเป็น
อตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.07 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีรายได้รวมจ านวน 447.56 
ล้านบาท ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้ของรายได้ดงักล่าวมาส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของรายได้ค่าบริการจดัหาบคุลากร 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างรายได้  
 

โครงสร้างรายได้ ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559- 2561 
และงวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2561 และสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 

 

รำยกำร 

ส ำหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
สิน้สุดวันท่ี 31 มีนำคม 

2559 2560 2561 2561 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้ค่ำบริกำรจัดหำบุคลำกร:           

– รายได้ค่าบริการบริหารจดัการ  1,349.42 80.79 1,455.02  83.99 1,526.76  82.49 371.44 82.99 383.66 83.17 

– รายได้ค่าบริการงานดแูลภมูิทศัน์ 126.77 7.59 130.92  7.56 131.20 7.09 33.85 7.56 32.19 6.98 

รวมรำยได้ค่ำบริกำรจัดหำบุคลำกร 1,476.19 88.38 1,585.94  91.55 1,657.96 89.58 405.29 90.56 415.86 90.15 

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร           

– รายได้ค่าบริการรถยนต์ให้เช่า 159.21 9.53 129.47  7.47 149.57 8.08 37.02 8.27 37.57 8.14 

– รายได้ค่าเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุ 

2.55 0.15 3.23  0.19 5.00 0.27 1.05 0.23 1.36 0.29 

รวมรำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร 161.76 9.68 132.70  7.66 154.57 8.35 38.07 8.50 38.93 8.43 

ก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ให้เช่ารอการ
ขายและอปุกรณ์ 

18.33 1.10 6.99 0.40 31.53 1.70 3.48 0.78 5.63 1.22 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 1,656.28 99.16 1,725.63 99.61 1,844.06 99.63 446.84 99.84 460.42 99.80 

รายได้อื่น 13.99 0.84 6.69 0.39 6.82 0.37 0.72 0.16 0.90 0.20 

รำยได้รวม 1,670.27 100.00 1,732.32 100.00 1,850.88 100.00 447.56 100.00 461.32 100.00 

 
รายได้ค่าบริการจัดหาบคุลากร 
รายได้จากธุรกิจบริการจดัหาบคุลากร คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 88 ถึง 92 ของรายได้รวมของบริษัท โดย

ในปี  2559 ถึง 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการจดัหาบุคลากรเท่ากับ 1,476.19 ล้านบาท 1,585.94 ล้านบาท และ 
1,697.96 ล้านบาท โดยรายได้ในกลุ่มดงักล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่ 1) การบริการบริหารจดัการ ซึง่มีสดัส่วน
รายได้ในปี 2559  ถึง 2561 เท่ากับร้อยละ 80.79 ร้อยละ 83.99 และ 82.49 ของรายได้รวมตามล าดับ และ 2) ธุรกิจ
บริการงานดูแลภูมิทศัน์โดยในปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 7.59 ร้อยละ 7.56 และร้อยละ 7.09 ของ
รายได้รวมตามล าดบั  

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการจัดหาบุคลากรเท่ากับ 415.86 
ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 90.15 ของรายได้รวม โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ เป็น
สดัส่วนร้อยละ 83.17 ของรายได้รวมและมีรายได้จากธุรกิจบริการงานดูแลภูมิทัศน์ เป็นสดัส่วนร้อยละ 6.98 ของรายได้
รวม 
 

 
 
 
 



   

 บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 5 

 
โดยสามารถวิเคราะห์รายได้ค่าบริการจดัหาบคุลากร ได้ดงันี ้
รายได้จากธุรกจิบริการบริหารจดัการ  
 

สัดส่วนรายได้ค่าบริการบริหารจัดการ และงานดูแลภูมิทัศน์เมื่อเทียบกับรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559- 2561และงวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2561 และสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 

   

รายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย 1) การบริหารจดัการพนักงานขับรถยนต์และพนักงาน
ส านักงาน 2) การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค และ 3) การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมลู โดยส าหรับปี 2559 ถึง 
2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจค่าบริการบริหารจัดการ เท่ากับ 1,349.42 ล้านบาท 1,455.02 ล้านบาท และ 1,526.76 
ล้านบาทตามล าดับ  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.41 ร้อยละ 91.74 และร้อยละ 92.09 ของรายได้ค่าบริการจัดหา
บคุลากรรวมตามล าดบั  คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.83 และร้อยละ 4.93 ตามล าดบัโดยรายได้ดงักล่าวมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากลกูค้าจนน าไปสู่การต่อสัญญาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้บริษัทยงัได้รับสญัญาใหม่ที่เพิ่มปริมาณพนกังานในการให้บริการจากลกูค้าเดิมอีกด้วย นอกจากนี ้
ในส่วนของการหาลูกค้าใหม่บริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้า ใหม่ๆ อาทิ  เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่ม
โรงพยาบาล  ฯลฯ และการขยายธุรกิจใหม่ในการให้บริการบริหารจัดการในส่วนของพนักงานขับรถระยะสัน้โดยปัจจัย
ดงักล่าวช่วยผลกัดนัการเติบโตของรายได้และช่วยลดความเส่ียงจากการพ่ึงพาลกูค้ารายใหญ่ได้  
 ส าหรับ งวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ จ านวน 383.66 
ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนรายได้เมื่อเทียบกบัรายได้คา่บริการจดัหาบคุลากรรวมเท่ากบัร้อยละ 92.26 และคิดเป็นอตัราการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.29 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยการเพิ่มขึน้ดงักล่าวเป็นการเติบโต
เล็กน้อยในทุกส่วนงานย่อยภายใต้ธุรกิจบริการบริหารจดัการ  ยกเว้นรายได้ในส่วนของการบริการบริหารจดัการในส่วน
ของพนกังานขบัรถระยะสัน้ซึง่เติบโตในอตัราที่สงูเมื่อเทียบกับส่วนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากฐานท่ีต ่าและแผนกลยทุธ์
การด าเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการขยายตลาดและเพื่อตอบสนองความต้องการพนักงานขบัรถระยะสัน้ของลกูค้าที่มี
เพิ่มมากขึน้ 
 
 
 

2559 2560 2561 ไตรมาส 1/61 ไตรมาส 1/62

รายได้คา่บริการจ้างเหมาแรงงาน รายได้คา่บริการงานดแูลภมูิทศัน์รายได้คา่บริการบริหารจดัการ

91.41% 

8.59% 

91.74% 

92.09%

8.26% 7.91% 1,476.19 ล้ำนบำท 
1,585.94 ล้ำนบำท 1,657.96 ล้ำนบำท 

405.29 ล้ำนบำท 415.86 ล้ำนบำท 

91.65%

8.35% 7.74%

92.26%
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รายได้จากธุรกจิบริการงานดแูลภมูิทศัน์ 
รายได้จากธุรกิจบริการงานดแูลภูมิทศัน์ เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ 1) บริการตดัต้นไม้

ใหญ่ (Tree Care) 2) บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ และ 3) บริการออกแบบและจดัสวน โดยขอบเขตของงานดูแลภูมิทศัน์
แต่ละงานจะขึน้อยู่กบัสญัญาที่บริษัทได้ท าการตกลงกบัลกูค้าแต่ละราย  

 ส าหรับปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการภูมิทศัน์ เท่ากับ  126.77 ล้านบาท 130.92 ล้านบาท 
และ 131.20 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ  3.27 และร้อยละ 0.21 ตามล าดบั โดยคิดเป็นสดัส่วน
รายได้เมื่อเทียบกับรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรรวมเท่ากับ ร้อยละ 8.59  ร้อยละ 8.26 และร้อยละ 7.91 ตามล าดับ 
โดยการที่รายได้ดังกล่าวมีการเติบโตมาโดยตลอดแม้เป็นอตัราที่ไม่สูงในช่วงสามปีที่ผ่านมา เนื่องจาก บริษัทต้องการ
รักษาคณุภาพงานและการให้บริการท่ีมีมาตรฐานเพื่อรักษาฐานลกูค้าเดิมที่บริษัทได้ให้บริการงานดูแลสวน ซึง่ลกูค้าส่วน
ใหญ่มีความมัน่ใจในคณุภาพการให้บริการและยงัคงต่อสญัญาการให้บริการกบับริษัทอย่างต่อเนื่อง  

ส าหรับ งวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการงานดูแลภูมิทัศน์เท่ากับ 32.19 
ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนรายได้เมื่อเทียบกบัรายได้ค่าบริการจดัหาบุคลากรรวมเท่ากบัร้อยละ 7.74 และคิดเป็นอตัราการ
ลดลงร้อยละ 4.90 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ทัง้นีก้ารลดลงของรายได้ดงักล่าวส่วนใหญ่
มาจากการสูญเสียรายได้จากลกูค้าประเภทรัฐวิสาหกิจรายใหญ่รายหนึ่ง โดยทางบริษัทได้ตดัสินใจไม่แข่งขนัด้านราคา
เพื่อประมลูงานดงักล่าว เนื่องจาก พิจารณาแล้วพบว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินงานในสญัญาดงักล่าว
ไม่คุ้มค่ากบัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้   

 
รายได้ค่าเช่าและบริการ 

 

สัดส่วนรายได้ค่าบริการรถยนต์ให้เช่าและรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าและบริการรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559- 2561 และงวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2561 และสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 

 

รายได้ค่าเช่าและบริการ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 7 ถึง 10 ของรายได้รวมของบริษัท โดยในปี 2559 ถึง 
2561 บริษัทมีรายได้จากค่าเช่าและบริการเท่ากบั 161.76 ล้านบาท 132.70 ล้านบาท และ 154.57 ล้านบาท โดยรายได้
ในกลุ่มดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ในปี 2559 ถึง2561 

2559 2560 2561 ไตรมาส 1/61 ไตรมาส 1/62

รายได้ค่าบริการรถยนต์ให้เชา่ รายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ

98.42% 
97.57% 96.77% 

1.58% 

2.43% 

3.23% 

97.24% 

2.76% 

96.51% 

3.49% 

161.76 ล้ำนบำท 

132.70 ล้ำนบำท 

154.57 ล้ำนบำท 

38.07 ล้ำนบำท 
38.93 ล้ำนบำท 
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เท่ากับร้อยละ 9.53 ร้อยละ 7.47 และ 8.08 ของรายได้รวมตามล าดบั และ 2) การให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
โดยในปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 0.15 ร้อยละ 0.19 และร้อยละ  0.27 ของรายได้รวมตามล าดบั  

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากค่าเช่าและบริการเท่ากบั 38.93 ล้านบาท คิด
เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 8.44 ของรายได้รวม โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า สดัส่วนร้อยละ 96.51 
ของรายได้ค่าเช่าและบริการรวม และมีรายได้จากธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ เป็นสดัส่วนร้อยละ 3.49 ของ
รายได้จากค่าเช่าและบริการรวม 

โดยสามารถวเิคราะห์รายได้ค่าเชา่และบริการ ได้ดงันี ้

 รายได้จากธุรกจิบริการรถยนตใ์ห้เช่า 

รายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเป็นรายได้ที่มาจากการให้เช่ารถยนต์โดยมีระยะเวลาการเช่าตัง้แต่การให้
เช่าระยะสัน้ รายวันและรายเดือน จนไปถึงการให้เช่าระยะยาวตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป โดยในส่วนของลักษณะและประเภท
รถยนต์ที่ให้เช่านัน้ ทางบริษัทมีการให้เช่ารถยนต์ที่มีความหลากหลายทัง้รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล รถตู้  รถกระบะ รถดดัแปลง 
ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดย ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีจ านวนรถยนต์ให้เช่าทัง้หมด 698 คนั 

ส าหรับปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเท่ากับ 159.21 ล้านบาท 129.47 ล้าน
บาท และ 149.57 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนรายได้เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าและบริการรวมเท่ากับ ร้อยละ 
98.42 ร้อยละ 97.57 และร้อยละ 96.77 ตามล าดบั คิดเป็นการลดลงร้อยละ 18.68 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.52 ตามล าดบั 
ทัง้นี ้การลดลงที่เกิดขึน้ในปี 2560 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านัน้เป็นผลมาจากการสิน้สุดสัญญาการให้เช่า
รถยนต์กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมแห่งหนึ่งซึ่งมีจ านวนรถตามสัญญาที่สูงถึง 249 คัน ในปี 
2559  โดยทางบริษัทได้ตดัสินใจไม่แข่งขนัด้านราคาเพื่อประมลูงานดงักล่าว เนื่องจาก พิจารณาแล้วพบว่าผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับในการด าเนินงานในสัญญาดงักล่าวไม่คุ้มค่ากับความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้  ประกอบกับในปี 2560 มีการ
ยกเลิกการเช่ารถก่อนครบก าหนดสัญญาจ านวน 22 คัน จากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งทัง้สองปัจจัยดังกล่าวจึงท าให้
รายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าลดลงอย่างมีนยัส าคญั ในส่วนของการเพิ่มขึน้ของรายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้
เช่าในปี 2561เมื่อเทียบกบัปี 2560  นัน้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการให้บริการเช่ารถยนต์ดดัแปลงในกลุ่ม
ลูกค้ารัฐวิสาหกิจที่ให้บริการเก่ียวกับสาธารณูปโภคแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้ท าสัญญาในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2560 และ
สามารถรับรู้รายได้เต็มปีได้ในปี 2561 โดยสญัญาจะมีอาย ุ5 ปี และมีมลูค่าสญัญารวม 124.88 ล้านบาท 

ส าหรับ งวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าเท่ากับ 37.57 ล้าน
บาท คิดเป็นสดัส่วนรายได้เมื่อเทียบกบัรายได้ค่าเช่าและบริการรวมเท่ากับร้อยละ 8.14 และคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 1.49 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของรายได้ดงักล่าวส่วนใหญ่มาจาก
ปริมาณรถให้เช่าที่ปรับตวัสงูขึน้โดยปริมาณรถเช่า ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 มีจ านวน 698 คนั เมื่อเทียบกับปริมาณรถ
เช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซึง่มีจ านวนเพียง 658 คนั 

 รายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าพืน้ที่ ขนาด  1,158.00 ตรม. 
ในอาคารคนัทร่ี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชัน้   11/1  โดยพืน้ท่ีดงักล่าวบริษัทได้ซือ้มาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทตัง้แต่ปี 2554  

ส าหรับปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเท่ากบั 2.55 ล้านบาท 3.23 
ล้านบาท และ  5.00 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าและบริการรวมเท่ากับ ร้อยละ 1.58 
ร้อยละ 2.43 และร้อยละ 3.23 ตามล าดบั คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.67 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 54.80 ตามล าดบั โดยการ
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เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องของรายได้ดงักล่าวเป็นผลมาจากความต้องการเช่าพืน้ที่ในอาคารมีเพิ่มขึน้โดยบริษัทมีสดัส่วนพ่ืนที่
ให้เช่าที่มีผู้ เช่าในปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 70 ของพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมด ในขณะที่ ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีสดัส่วนพ่ืนท่ีให้เช่าที่
มีผู้ เช่าที่เพิ่มมากขึน้เป็นร้อยละ 94.47 ของพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมด และ ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 บริษัทมีการท าสญัญา
เช่าพืน้ท่ีส านกังาน และสญัญาบริการเพิ่มเติม ท าให้ปัจจบุนับริษัทมีอตัราการเช่าครบร้อยละ 100 

ส าหรับ งวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายได้การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 
1.36 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนรายได้เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าและบริการรวมเท่ากับร้อยละ 3.49 และคิดเป็นอตัราการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.52 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยเนื่องจากสัญญาเช่าที่ได้รับมา
เพิ่มเติมในปี 2561นัน้ส่วนใหญ่เป็นการท าสญัญาในช่วงหลงัจากไตรมาส 1 ปี 61 ดงันัน้ จึงส่งผลให้รายได้ที่ได้รับในช่วง
ไตรมาส 1 ปี 2562 สงูกว่าจากสดัส่วนพืน้ท่ีให้เช่าที่มีผู้ เช่าที่เพิ่มมากขึน้ 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย  

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขายส่วนใหญ่จะเป็นก าไรที่มาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
ประเภทรถยนต์ให้เช่าที่ครบอายุสัญญาเช่ากับลูกค้าของบริษัท โดยในปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย เท่ากับ 18.33 ล้านบาท 6.99 ล้านบาท และ 31.53 ล้านบาท  คิดเป็นสดัส่วนเมื่อเทียบกับ
รายได้รวมเท่ากบัร้อยละ 1.10 ร้อยละ 0.40 และร้อยละ 1.70 ตามล าดบั  

บริษัทมีนโยบายที่เก่ียวกบัการจ าหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าประเภทยานพาหนะดงันี ้ในกรณีที่ยานพาหนะเพื่อให้เช่า
ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวได้สิน้สดุอายุสญัญาเช่าแล้ว บริษัทมีนโยบายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาถึงแนวทางใน
การด าเนินการเก่ียวกบัยานพาหนะดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน สามเดือนหลงัวนัที่สิน้สดุสญัญา โดยบริษัทจะก าหนดให้
ด าเนินการจ าหน่ายยานพาหนะเพื่อให้เช่าออกไปให้แล้วเสร็จภายใน สามเดือนหลังจากวันที่ได้จัดประเภทรายการ
สินทรัพย์ดงักล่าว 

ส าหรับกลุ่มยานพาหนะส่วนที่กันไว้เพื่อรอการขาย ได้แสดงไว้ใน สินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย ภายใต้
สินทรัพย์หมนุเวียน ซึง่วดัมลูค่าโดยใช้มลูค่าที่ต ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทุนในการขาย  โดย
บริษัทก าหนดให้ด าเนินการจ าหน่ายยานพาหนะดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน สามเดือนหลงัจากวนัท่ีได้จดัประเภทรายการ
สินทรัพย์ดงักล่าว  

ด้วยเหตุผลดงักล่าวท าให้ ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย จะมีผลแตกต่างกันในแต่ละปี 
ขึน้อยู่กับปริมาณรถยนต์ที่หมดอายุสญัญาการให้บริการเช่ารถยนต์ในปีนัน้ๆ  และประเภทรถยนต์ที่จ าหน่าย ทัง้นี ้บริษัท
จะมีแผนกที่รับผิดชอบในการพิจารณาหาตลาดในการจ าหน่ายรถยนต์ที่หมดสญัญาภายใต้ช่วงเวลาและราคาที่ก่อให้เกิด
ก าไรแก่กิจการสงูที่สดุ  

ส าหรับปี 2559 บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
อุปกรณ์ในจ านวนที่สูงซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการหมดอายุสัญญาการให้บริการเช่ารถยนต์กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่
ให้บริการด้านโทรคมนาคมแห่งหนึ่งท าให้บริษัทมีรถยนต์เช่าที่ครบอายุสญัญาที่รอการขายในปีดงักล่าวเป็นจ านวนมาก 
ในขณะท่ีในปี 2560 บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการยกเลิกสญัญากบัลกูค้าภาคเอกชนรายหนึ่งโดยบริษทัมี
ยอดจากรายการดังกล่าวจ านวน 6.10 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทมีจ านวนรถยนต์เช่าที่ครบอายุสัญญาที่ขายในปี
ดงักล่าวในปริมาณที่ต ่า ดงันัน้ รายการก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย และอุปกรณ์ในปี 2560 จึงมี
จ านวนที่ต ่าเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

ในส่วนของปี 2561 บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย และอุปกรณ์เพิ่มขึน้จาก
ปริมาณรถยนต์เช่าที่ครบอายุสญัญาจ านวนมากจากสญัญาการให้บริการกับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง  ท าให้บริษัทมี
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สินทรัพย์เพือ่ให้เช่ารอการขายประเภทรถยนต์ในปริมาณที่สงู โดยปริมาณการขายรถยนต์ให้เช่าที่เกิดจากสญัญาดงักล่าว
คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 54 ของปริมาณรถยนต์ให้เช่าที่ขายในปี 2561 ทัง้หมด  

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย และ
อุปกรณ์เท่ากับ 5.63 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 61.78 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดย
ปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เนื่องจากปริมาณรถยนต์ให้เช่าที่ขาย โดยในงวดสามเดือนปี 2562 บริษัท
มีปริมาณรถให้เช่าที่จ าหน่ายระหว่างงวดจ านวน 31 คนั เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีการจ าหน่ายรถยนต์ให้เช่า
จ านวน 7 คนั   

รายได้อื่น 
รายได้อื่นของบริษัท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า รายได้ดอกเบีย้รับ เป็นต้น โดยในปี 

2559 ถึง 2561 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 13.99 ล้านบาท 6.69 ล้านบาท และ 6.82 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วน
เมื่อเทียบกบัรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 0.84 ร้อยละ 0.39  และร้อยละ 0.37 ตามล าดบั ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทมีรายได้อื่น
ในจ านวนที่สงูเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีอื่น เนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้เงินปันผลจากกิจการร่วมค้าในจ านวน 
6.49 ล้านบาท ซึ่งจ านวนเงินปันผลรับดังกล่าวสูงกว่าในปี 60 ซึ่งไม่มีรายได้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า และในปี 
2561 ซึ่งมีรายได้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้าจ านวน 2.50 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กิจการร่วมค้า
ดงักล่าวไม่มีเงินลงทุนในส่วนของผู้ ร่วมค้า และมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้แบ่งรวมทัง้สิน้ 20.12 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าตาม
สดัส่วนการร่วมค้าของบริษัทท่ีอตัราร้อยละ10 อยู่ที่ 2.12 ล้านบาท 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 0.90 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 25.49  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าวคือ ก าไร
จากอตัราแลกเปล่ียน 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามโครงสร้างต้นทุน  
 

โครงสร้างต้นทุนส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559- 2561 
และงวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2561 และสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 

รำยกำร 

ส ำหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
สิน้สุดวันท่ี 31 มีนำคม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ  ล้ำนบำท ร้อยละ  ล้ำนบำท ร้อยละ  ล้ำนบำท ร้อยละ  ล้ำนบำท ร้อยละ  

ต้นทนุจากการให้บริการจดัหาบคุลากร 1,230.16 73.65 1,297.29 74.89 1,369.67  74.00 329.92 73.71 343.71 74.51 

ต้นทนุคา่เชา่และบริการ 134.52 8.05 112.12 6.47 125.23 6.77 29.46 6.58 32.39 7.02 

ต้นทุนกำรให้บริกำรจัดหำบคุลำกรและ
ต้นทุนค่ำเช่ำและบริกำรรวม 

1,364.68 81.70 1,409.41  81.36 1,494.90  80.77 359.38 80.30 376.10 81.53 

หมายเหต ุสดัสว่นร้อยละเมื่อเทียบกบัรายได้รวม 
 

ต้นทนุจากการให้บริการจดัหาบุคลากร 
 ต้นทนุจากการให้บริการจดัหาบคุลากรของบริษัทประกอบด้วยต้นทนุหลกัคือ ค่าแรง/เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา คิด
เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 77 ของต้นทนุการให้บริการจดัหาบคุลากรรวม 

ส าหรับปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีต้นทุนจากการให้บริการจดัหาบุคลากรเท่ากับ 1,230.16 ล้านบาท 1,297.29 
ล้านบาท และ 1,369.67 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวม ร้อยละ 73.65  ร้อยละ 74.89 และ
ร้อยละ 74.00 ตามล าดับ คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.46 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.58 ตามล าดับ เนื่องจากรูปแบบการตัง้
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ราคาค่าบริการของส่วนงานดงักล่าวตามวิธีต้นทนุบวกก าไร (Cost plus margin) ส่งผลให้การเพิ่มขึน้ของต้นทนุเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัการเปล่ียนแปลงในรายได้จากการให้บริการจดัหาบคุลากร  

ส าหรับ งวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการจดัหาบุคลากรเท่ากับ 343.71 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ  74.51 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนในจ านวน 13.79 
ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.18 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยการเพิ่มขึน้ดงักล่าว
เป็นการเพิ่มขึน้ท่ีสอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าบริการจดัหาบคุลากรของบริษัท 

 
ต้นทนุค่าเช่าและบริการ 

 ต้นทุนค่าเช่าและบริการของบริษัทประกอบด้วย ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและค่าเส่ือมราคา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของต้นทุนค่าเช่าและบริการรวม ทัง้นี ้บริษัทมีการ
ก าหนดนโยบายการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับรถยนต์ให้เช่าตามวิธีเส้นตรง โดยจะปันส่วนราคาทนุตลอดประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ดงันี ้

- ยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าระยะยาว (เกินกว่า 1 ปี): ตามอายสุญัญาเช่า  
- ยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าระยะสัน้ และยานพาหนะส ารองรอการเช่า: 8 ปี 
บริษัทมีการประมาณราคาซากของสินทรัพย์ให้เช่าจากมลูค่าที่คาดว่าจะขายยานพาหนะนัน้ได้เมื่อหมดอายกุาร

ใช้งาน หักด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงในการจ าหน่ายสินทรัพย์นัน้ โดยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
โดยเฉพาะค่าเส่ือมราคาจะเป็นต้นทนุผนัแปรท่ีเปล่ียนไปตามยอดรายได้และสญัญาเช่าที่เกิดขึน้ในระหว่างปี 

ส าหรับปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีต้นทุนค่าเช่าและบริการเท่ากับ 134.52 ล้านบาท 112.12 ล้านบาท และ 
125.23 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 8.05  ร้อยละ 6.47 และร้อยละ  6.77 
ตามล าดบั คิดเป็นการลดลงร้อยละ 16.65 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.69 ตามล าดบัโดยการลดลงอย่างมีนยัส าคญัของต้นทนุ
ดงักล่าวในปี 2560 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นผลมาจากการครบอายุสัญญาของลกูค้ารัฐวิสาหกิจที่
ให้บริการเก่ียวกบัโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง รวมถึงการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนดของลกูค้าเอกชนรายหนึ่ง ประกอบกับ
ในปี 2560 บริษัทได้รับสญัญาการให้บริการกบัลกูค้าส่วนใหญ่ในช่วงปลายปีจึงท าให้ค่าเส่ือมราคาซึง่เป็นค่าใช้จ่ายหลกั
ถกูค านวณไม่เต็มปีและส่งผลให้ต้นทนุค่าเช่าและบริการในปี 2560 มีจ านวนที่ต ่ากว่าปี 2559 ในขณะท่ีเมื่อเทียบเทียบกับ
ปี 2561 ซึง่เป็นปีที่ค่าเส่ือมราคาของสญัญาที่ท าในช่วงปลายปี 2560 ถูกค านวณเต็มปี ดงันัน้ ต้นทุนค่าเช่าและบริการใน
ปีดงักล่าวจึงจะมีจ านวนที่สงูกว่าต้นทนุค่าเช่าและบริการท่ีเกิดขึน้ในปี 2560 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีต้นทุนค่าเช่าและบริการเท่ากับ 32.39 ล้านบาท คิดเป็น
สดัส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 7.02 คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.94 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
โดยการเพิ่มขึน้ดงักล่าวเป็นการเพิ่มขึน้ในอตัราที่สอดคล้องกบัปริมาณรถยนต์ให้เช่าที่เพิ่มขึน้ในระหว่างงวด 
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ก าไรขัน้ต้น 
 

อัตราก าไรขัน้ต้น ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559- 2561 
และงวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2561 และสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
ส ำหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

ส ำหรับงวดสำมเดือน 
สิน้สุดวันท่ี 31 มีนำคม 

2559 2560 2561 2561 2562 
ก าไรขัน้ต้น (หน่วย:ล้านบาท) 273.27 309.23 317.63 83.98 78.69 
– ก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการจดัหาบคุลากร  246.03 288.65 288.29 75.37 72.15 
– ก าไรขัน้ต้นจากค่าเช่าและบริการ  27.24 20.58 29.34 8.61 6.54 
อัตราก าไรขัน้ต้น  (หน่วย:ร้อยละ) 16.68 17.99 17.52 18.94 17.30 
– อตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการจดัหา

บคุลากร  
16.67 18.20 17.39 18.60 17.35 

– อตัราก าไรขัน้ต้นจากค่าเช่าและบริการ  16.84 15.51 18.98 22.61 16.79 

 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปี 2559 ถึง 2561 เท่ากับ 273.27 ล้านบาท 309.23 ล้านบาท และ 317.63 ตามล าดบั ซึ่ง
เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของรายได้จากการให้บริการจดัหาบุคลากรของบริษัท โดยคิดเป็นอัตราก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 
16.68 ร้อยละ 17.99 และร้อยละ 17.52 ตามล าดบั โดยสาเหตุของการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทในปี 2560 
นัน้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนในการให้บริการได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้ต้นทุนการให้บริการของบริษัท
เพิ่มขึน้ในอัตราที่ต ่ากว่าการเพิ่มขึน้ของรายได้ ในส่วนของปี 2561 บริษัทมีอัตราก าไรขัน้ต้นที่ลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก  
การเพิ่มคณุภาพของงานและสวสัดิการของพนกังานท่ีให้บริการตามสญัญาของลกูค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ปัจจยัดงักล่าวจึง
ท าให้บริษัทมีต้นทนุในการให้บริการท่ีสงูขึน้ 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ต้น เท่ากับ 78.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 17.30 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกบัอตัราก าไรขัน้ต้นงวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 18.94 โดยเป็นผลมาจากมีต้นทุนการให้บริการบางส่วนปรับตวัขึน้เกินกว่ายอดรายได้ เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 
2562 มีค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ที่ครบรอบการจ่าย เช่น ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถเช่า ในจ านวนที่มากกว่าเมื่อเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า และเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการให้บริการของส่วนงานบริหารจดัการพนกังานช่าง
เทคนิค  

 ก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการจดัหาบคุลากร  

 ส าหรับปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการจดัหาบคุลากรเท่ากับ  246.03 ล้านบาท 288.65 
ล้านบาท และ 288.29 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้เท่ากับร้อยละ 17.32 และลดลงร้อยละ 0.12 ตามล าดบั หรือคิด
เป็นอัตราก าไรขัน้ต้นต่อรายได้บริการจัดหาบุคลากรเท่ากับร้อยละ 16.67 ร้อยละ 18.20 และร้อยละ 17.39 ตามล าดับ 
โดยการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการจัดหาบุคลากรในปี 2560 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลมาจากการบริหารจดัการต้นทนุในการให้บริการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ท าให้บริษัทมีสดัส่วนการเพิ่มขึน้ของรายได้
ที่มากกว่าการเพิ่มขึน้ของต้นทุนของบริษัท ขณะที่ในปี 2561 บริษัทมีอัตราก าไรขัน้ต้นที่ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนเงื่อนไขและรายละเอียดในสญัญาบางประการของลกูค้ารายใหญ่รายหนึ่งซึ่ง
ส่งผลท าให้บริษัทมีภาระต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้ 
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 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการจัดหาบุคลากรจ านวน 
72.15 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 17.35 ซึ่งเป็นอตัราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอตัราก าไรขัน้ต้นจากการ
ให้บริการจดัหาบคุลากรในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการจดัหาบคุลากรเท่ากบัร้อย
ละ 18.60 โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนการให้บริการของส่วนงานบริหารจดัการพนักงาน
ช่างเทคนิค 

 ก าไรขัน้ต้นจากค่าเช่าและบริการ 

 ส าหรับปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นจากค่าเช่าและบริการเท่ากบั 27.24 ล้านบาท 20.58 ล้านบาท และ 
29.34 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงเท่ากบัร้อยละ 24.45 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 42.58 ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไร
ขัน้ต้นต่อรายได้ค่าเช่าและบริการเท่ากบัร้อยละ 16.84 ร้อยละ 15.51 และร้อยละ 18.98 ตามล าดบั การปรับตวัลดลงของ
อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2560 จากร้อยละ 16.84 เป็นร้อยละ 15.51 มีสาเหตุจากการยกเลิกสัญญาของลูกค้าเอกชนราย
หน่ึงส าหรับสญัญาเช่ารถจ านวน 22 คนั โดยภายหลงัการยกเลิกสญัญาบริษัทยงัคงรับรู้ค่าเส่ือมราคาของรถยนต์ที่ยกเลิก
ต่อไปจนถึงวนัที่บริษัทพิจารณาว่าจะจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว โดยไม่มีรายได้ค่าเช่าเกิดขึน้ ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นใน
ปีดงักล่าวปรับตวัลดลง ทัง้นี ้บริษัทมีการเรียกเก็บค่าเบีย้ปรับจากการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนดจากลกูค้าดงักล่าว  เพื่อ
มาชดเชยในส่วนของต้นทุนดังกล่าว เป็นจ านวน 6.10 ล้านบาท ซึ่งรายได้ดงักล่าวแสดงไว้ภายใต้ ก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า   

ส าหรับการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้นจากค่าเช่าและบริการในปี 2561 นัน้เป็นผลมาจากการได้รับสญัญาที่มี
ให้บริการรถดดัแปลงให้เช่ากับรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคแห่งหนึ่งในช่วงปลายปี 60 โดยการด าเนินการ
ดงักล่าวสามารถสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบับริษัท และส่งผลให้บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นจากค่าเชา่และบริการท่ีเพิ่มขึน้  

 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นจากค่าเช่าและบริการเท่ากับ 6.54 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 16.79 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราก าไรขัน้ต้นจากค่าเช่าและบริการในช่วงเวลา
เดียวกนัของปี 2561 ซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นจากค่าเชา่และบริการเท่ากบัร้อยละ 22.61 ทัง้นี ้โครงสร้างของต้นทนุค่าเช่าและ
บริการที่รับรู้ตลอดสัญญาเช่า ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นต้นทุนกึ่งคงที่ (Semi-fixed costs) ซึ่งมูลค่าที่รับรู้ในแต่ละรอบ
บญัชีจะไม่แตกต่างกนัอย่างเป็นสาระส าคญั  เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าต่อทะเบียนรถยนต์ และค่าประกนัภยั อย่างไรก็ตามมี
ต้นทุนบางส่วนเพียงเล็กน้อยที่มีมลูค่าที่รับรู้ในแต่ละรอบบญัชีซึ่งอาจเปล่ียนแปลงและแตกต่างกัน เช่น ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา ซึง่จะแตกต่างกันขึน้อยู่กับรอบการเข้าตรวจ และดอกเบีย้เช่าซือ้ที่รับรู้เป็นต้นทุน ท่ีแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัยอด
หนีค้งเหลือในสัญญา ณ ขณะนัน้  ทัง้นี ้ในระหว่างงวดสามเดือนปี 2562 บริษัทรับรู้ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์
จ านวน 5.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 3.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุมาจากในงวด
ปัจจบุนั บริษัทได้ครบก าหนดรอบการบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมรถยนต์ตามระยะเวลาที่ถึงก าหนดในจ านวนที่มากกว่า
เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า   
 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัเงินเดือนและ
สวสัดิการของพนกังานประจ าส านกังานและผู้บริหารของบริษัท อาทิ เช่น เงินเดือน เงินโบนสั ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายดงักล่าว
จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม โดยในปี 2559 ถึงปี 
2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 138.57 ล้านบาท 177.97 ล้านบาท และ 
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226.56 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 8.30  ร้อยละ 10.27 และร้อยละ 12.24 ของรายได้รวม ตามล าดบั หรือคิด
เป็นการเพิ่มขึน้เท่ากบัร้อยละ 28.43 และร้อยละ 27.30 ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 
โดยการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสาเหตุหลกัคือ การเพิ่มฐานเงินเดือนพนกังาน
ประจ าส านกังานเพื่อสร้างแรงจงูใจในการท างานให้กบัพนกังานประจ าส านกังานและเพื่อดงึดดูพนกังานประจ าส านกังาน
และผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการเข้ามาท างานกับบริษัท นอกจากนี ้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพฯ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน บริษัทจึงได้ด าเนินการว่าจ้างพนักงานประจ า
ส านกังานและผู้บริหาร และการแต่งตัง้คณะกรรมการชดุตา่งๆ เพิ่มเติมในช่วงระหว่างปีดงักล่าวจากเดิมในปี 2559 บริษัท
มีจ านวนพนกังานประจ าส านกังานและผู้บริหารจ านวน  254 คน และกรรมการบริษัทจ านวน 9 คน โดยในปี 2561 บริษัท
มีจ านวนพนกังานประจ าส านกังานและผู้บริหารเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 319 คน และกรรมการบริษัทจ านวน 11 คน นอกจากนี ้
การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารยงัเป็นผลมาจากค่าเส่ือมราคาของอาคารส านักงาน
ใหญ่ของบริษัทซึง่บริษัทจะต้องรับรู้ภาระค่าใช้จ่ายดงักล่าวเต็มปีในปี 2561 

ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึน้ไม่ประจ าในจ านวนที่มีนยัส าคญัโดยค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้แก่ 1) 
ผลขาดทุนจากประมาณการค่าใช้จ่ายคดีความจ านวน 3.47 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดี
ความแพ่งโดยในปัจจุบันทางบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น ซึ่งในปี 2561 บริษัทพิจารณา
รับรู้ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนีสิ้นดังกล่าวในมูลค่าสูงสุดของภาระผูกพันที่คาดว่าจะเกิด   2) ค่าใช้จ่ายของ
ผลประโยชน์พนกังานจ านวน 6.88 ล้านบาท ซึง่เกิดจากบริษัทได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึ่ง
ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนัสุดท้าย ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ท าให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติดงักล่าว  

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 
56.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 12.30 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.82  เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561  โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาจาก 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานบริหารและธุรการปรับตัวเพิ่มขึน้จาก 39.99 ล้านบาท ในงวดสามเดือนปี 2561 เป็น 42.35 
ล้านบาทในงวดสามเดือนปี 2562 คิดเป็นจ านวนที่เพิ่มขึน้ 2.37 ล้านบาทหรืออตัราร้อยละ 5.92 โดยการเพิ่มขึน้มาจาก
การปรับฐานเงินเดือนพนกังานประจ าปี  และการเพิ่มขึน้ท่ีมาจากการรับรู้ผลขาดทนุจากประมาณการหนีสิ้นคดีความเพิ่ม
ในงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 0.53 ล้านบาท ซึ่งป็นผลมาจากดอกเบีย้หลงัฟ้องที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ 
 
ต้นทนุทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินส่วนใหญ่เป็นดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงิน โดยในปี 2559 ถึง
ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 0.67 ล้านบาท 0.86 ล้านบาท และ 5.24 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 
0.04  ร้อยละ 0.05 และร้อยละ 0.28 ของรายได้รวม ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นผลมาจากการ
กู้ยืมเงินกู้ยืมระยะสัน้ของบริษัทจ านวน  215.00 ล้านบาทเพื่อใช้ในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัทในช่วง
ปลายปี 2560 จึงท าให้บริษัทมีภาระต้นทุนทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเงินกู้ยืมดังกล่าวโดยเฉพาะในปี 2561 ซึ่งบริษัทมี
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ภาระต้นทุนทางการเงินเก่ียวกับเงินกู้ยืมดงักล่าวเต็มปี ท าให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทในปี 2561 จึงเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญั 

 ส าหรับต้นทุนทางการเงินงวดสามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 1.37 ล้าน
บาท คิดเป็นสดัส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากบัร้อยละ 0.30 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.72 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ทัง้นีก้ารปรับตวัเพิ่มขึน้ดงักล่าวสอดคล้องกบัมลูค่าเงินกู้ยืมระยะสัน้ของกิจการ ทัง้นีย้อดคง
ค้างของเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีมลูค่า 250 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัยอด 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 ที่มีมูลค่า 155 ล้านบาท ทัง้นีใ้นระหว่างงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงวงเงินกู้ยืม หรือการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบีย้ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทนุการเงินอย่างเป็นสาระส าคญั 

ก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสุทธ ิ
 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และก ำไรสุทธิ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559- 2561 
และงวดสำมเดือนสิน้สุด 31 มีนำคม 2561 และสิน้สุด 31 มีนำคม 2562 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2559 2560 2562 2561 2562 

ก าไรจากการด าเนินงาน (ล้านบาท) /1 153.04 138.25 122.59 32.30 27.60 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 138.35 116.11 101.01 25.93  21.42 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 9.24 8.01 6.65 7.23 5.99 

อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 8.28 6.70 5.46 5.79 4.64 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 21.53 25.23 25.90 24.20/2 22.85 /2 

หมายเหต ุ   /1ทัง้นี ้ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทได้รวมก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เพ่ือให้เช่ารอการขายและอปุกรณ์ 
/2ปรับให้เป็นรายปี (annualize)  

 

 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปี 2559 ถึง ปี 2561 เท่ากับ 153.04 ล้านบาท 138.25 ล้านบาท และ 
122.59 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 9.24 ร้อยละ 8.01 และร้อยละ 6.65 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 9.66 และร้อยละ 11.33 ตามล าดบั และบริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2559 ถึง ปี 
2561 เท่ากบั 138.35 ล้านบาท 116.11 ล้านบาท และ 101.01 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากับร้อยละ 
8.28 ร้อยละ 6.70 และร้อยละ 5.46 หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 16.08 และร้อยละ 13.00 ตามล าดบั  
 ส าหรับการลดลงของก าไรจากการด าเนินงานและอตัราก าไรจากการด าเนินงานในช่วงปี  2559 ถึง 2561  เป็น
ผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้โดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัจากการปรับฐาน
เงินเดือนพนกังานเพื่อสร้างแรงรูงใจในการท างานและเพื่อดงึดดูพนกังานและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ กอปรกับ
การเพิ่มจ านวนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต 
นอกเหนือจากปัจจัยด้านการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว การมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากค่าเส่ือมราคาอาคาร
ส านกังานใหญ่และค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึน้ไม่ประจ าที่เกิดขึน้ในปี 2561 ยงัเป็นอีกหนึ่งปัจจยัหลกัส่งผลให้ก าไรจากการ
ด าเนินงานและอตัราก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทลดลง 

ในส่วนของการลดลงของก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิในช่วงปี 2559 ถึง 2561  นัน้ เนื่องจากบริษัทมีภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับต้นทนุทางการเงินในสดัส่วนท่ีต ่า ดงันัน้ การลดลงส่วนใหญ่ของก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิของ
บริษัทจึงเป็นการลดลงที่เป็นไปตามทิศทางเดียวกบัการลดลงของก าไรจากการด าเนินงาน  
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 ส าหรับ สามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับ 27.60 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 5.99 หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 14.56  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2561 ในส่วนของก าไรสทุธิ บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากับ 21.42 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 
4.64 หรือคิดเป็นการ ลดลงร้อยละ 17.38  เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยเหตุผลที่ถึงแม้ว่าในส่วน
ของรายได้รวมในไตรมาสแรกของปี 2562 จะปรับตัวเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2561 ในอัตราร้อยละ 3.07 ซึ่งการ
เติบโตมาจากทัง้รายได้ค่าบริการทัง้ส่วนของการจดัหาบุคลากรและส่วนของค่าเช่าและบริการ  ประกอบกับบริษัทมีก าไร
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ที่ปรับตวัสงูขึน้จาก 3.48 ล้านบาทเป็น 5.66 ล้านบาท อย่างไรก็
ตามความสามารถในการท าก าไรในงวดสามเดือน ปี 2562 ปรับตวัลดลง โดยก าไรขัน้ต้นปรับตวัลดลงจาก 83.98 ล้าน
บาทเป็น 78.69 ล้านบาท และอตัราก าไรขัน้ต้นปรับลดลงจากอตัราร้อยละ 18.94 เป็น 17.30 ซึง่เป็นผลมาจากต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่รับรู้เพิ่มขึน้ในระหว่างงวดเช่น ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ อีกทัง้ใน
ระหว่างงวดบริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร ปรับตวัเพิ่มขึน้จากการปรับฐานเงินเดือนประจ าปี และการ
เพิ่มขึน้ของต้นทนุการกู้ยืมจากการใช้วงเงนิกู้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ ด้วยเหตผุลดงักล่าวส่งผลให้ก าไรสทุธิในภาพรวม
ปรับตวัลดลง 
 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

 ส าหรับปี 2559 ถึง 2561บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 ถึง 2561 เท่ากับ 504.56 ล้านบาท 415.74 ล้าน
บาท และ 364.38 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งบริษัทมีอตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 21.53 ร้อยละ 25.23 
และร้อยละ 25.90 ตามล าดบั  

 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในปี 2560 เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากปี 2560 บริษัทมีการจ่ายเงิน
ปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 350.00 ล้านบาท ซึ่งท าให้ก าไรสะสมของบริษัทลดลงจากเท่ากับ 424.56 ในปี 
2559 เป็นเท่ากบั 139.38 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2561 การลดลงของอตัราผลตอบแทนของส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของก าไรสทุธิของบริษัทจาก 116.11 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 101.01 ล้านบาทในปี 2561 

 ส าหรับ สามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 22.85 ซึ่งเป็น
อัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิน้ปี 2561 โดยการลดลงของก าไรสุทธิของบริษัทเป็นปัจจัยหลักที่ ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทลดลง 

16.1.3   การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 849.20 ล้านบาท 968.79 ล้าน
บาท และ 1,017.39 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.08 และร้อยละ 5.02 ตามล าดับ โดยการ
เพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวมในช่วงเวลาดงักล่าว เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนในส่วนของของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ซึ่งเพิ่มขึน้จากการก่อสร้างอาคารส านักงานของบริษัทในช่วงปี 2560 และในส่วนของการเพิ่มขึน้ของ
สินทรัพย์เพื่อให้เช่าซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มจ านวนสินทรัพย์ให้เช่าประเภทรถยนต์เพื่อรองรับตามการเพิ่มขึน้ของลกูค้า
ของบริษัท 
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 ส าหรับ ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,123.96 ล้านบาท คิดเป็นการ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.47 
เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2561 โดยการเพิ่มขึน้มาจากสองรายการใหญ่ อนัได้แก่ 1) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น มีการ
ปรับเพิ่มจาก 265.19 ล้านบาท เป็น 292.18 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 10.18 ซึง่เป็นการปรับตวัเพิ่มขึน้
ตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึน้ของไตรมาส 1 ปี 2562 รายการที่ 2) สินทรัพย์เพื่อให้เช่า ปรับตวัเพิ่มขึน้จาก 397.20 ล้านบาท
เป็น 457.20 ล้านบาท เนื่องจาก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 รายการสินทรัพย์เพื่อให้เช่า ได้รวมจ านวนรถยนต์ระหว่างการ
ตกแต่งเพื่อรอการท าสญัญาเช่ากบัลกูค้าในไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวนทัง้สิน้ 83 คนั เมื่อรวมกบัรถยนต์ภายใต้สญัญาเช่า
ที่มีอยู่จ านวน 698 คนั ส่งผลให้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีจ านวนสินทรัพย์ให้เช่าสูงถึง 781 คนั สงูกว่าจ านวน
รถยนต์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ที่มีจ านวนเพียง 722 คนั 

สินทรัพย์หมุนเวียน  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายการเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 56.78 ล้านบาท 53.73 ล้านบาท 22.28 ล้านบาท  และ 34.80 ล้านบาท ตามล าดับ คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 6.69 ร้อยละ 5.55 ร้อยละ 2.19 และร้อยละ 3.10 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยรายการดงักล่าวจะ
ประกอบไปด้วยสินทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร ทัง้นี ้การลดลงอย่างต่อเนื่องของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดมีปัจจยัหลกัมาจากการจ่ายเงินปันผล และการลงทนุในการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นส านกังานใหญ่ของ
บริษัท 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีลูกหนีก้ารค้าและ
ลูกหนีอ้ื่นเท่ากับ 260.95 ล้านบาท 244.42  ล้านบาท 265.19 ล้านบาท  และ 292.18 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 30.73 ร้อยละ 25.23 ร้อยละ 26.07 และร้อยละ 26.00 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั  โดยบริษัทมีนโยบาย
การให้ระยะเวลาช าระหนี ้(Credit Term) ประมาณ 30-60 วัน โดยบริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ีย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 53.43 วนั 52.90 วนั 50.58 วนั และ 57.82 
วนั ตามล าดบั ทัง้นี ้ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นส่วนใหญ่จะเป็นลกูหนีก้ารค้า ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99 ของ
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นทัง้หมด 

ข้อมูลอำยุลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 
ส ำหรับ ณ 31 ธันวำคม 2559-2561  และ ณ 31 มีนำคม 2562 

ระยะเวลำค้ำงช ำระ 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 มี.ค. 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 217.80 83.50 212.79 87.12 234.31 88.41 238.42 81.63 

ค้างช าระ         
ไม่เกิน สามเดือน 42.85 16.43 31.41 12.86 30.67 11.57 52.94 18.12 
3 - 6 เดือน 0.16 0.06 0.04 0.02 0.05 0.02 0.67 0.23 
6  เดือนขึน้ไป 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 

หกัค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 260.84 100.00 244.24 100.00 265.03 100.00 292.08 100.00 
ลกูหนีอ่ื้น 0.11  0.18  0.16  0.097  
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 260.95  244.42  265.19  292.18  
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ในส่วนของการวิเคราะห์ลกูหนีก้ารค้าของบริษัท ลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึงก าหนด
ช าระและค้างช าระไม่เกินสามเดือน โดย ณ สิน้ปี 2559 ถึง 2561 และณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทมีลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึง
ก าหนดช าระและค้างช าระไม่เกินสามเดือน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.93 ร้อยละ 99.98 ร้อยละ 99.98 และร้อยละ 99.75 
ของยอดลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด ตามล าดบั โดยปัจจยัหลกัที่ท าให้บริษัทมีจ านวนลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระนานเกินสามเดือน
ในสดัส่วนท่ีต ่านัน้เป็นผลมาจากการบริหารจดัการในการติดตามลกูหนีท้ี่มีประสิทธิภาพ และเป็นผลมาจากคุณภาพการ
ให้บริการของบริษัทที่ท าให้บริษัทมีลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และมี
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งจึงไม่มีปัญหาในการช าระค่าบริการให้กับทางบริษัท นอกจากนี ้จาก
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นการให้บริการที่ต่อเนื่อง ปัจจยัดังกล่าวจึงท าให้ลกูค้าส่วนใหญ่ช าระค่าบริการ
ตรงเวลา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบท าให้ลกูค้าขาดบคุลากรในการท างานได้ 

ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ บริษัทมีนโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญโดย
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี ้ทัง้นี ้ เนื่องจากที่ผ่านมาในอดีตบริษัทสามารถบริหาร
จดัการลกูหนีก้ารค้าของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึงก าหนด
ช าระและค้างช าระไม่เกินสามเดือนกว่าร้อยละ 99 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด ปัจจยัดงักล่าวจึงท าให้บริษัทยงัไม่เคยมีการ
ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูกบัลกูหนีก้ารค้าใดๆ  

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 

 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่นส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ค่าเบีย้ประกันรถยนต์จ่ายล่วงหน้า ค่าทะเบียนรถจ่ายล่วงหน้า 
และภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมี
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่นเท่ากบั 16.52 ล้านบาท  25.11 ล้านบาท 25.24 ล้านบาท  และ 30.63 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 1.95 ร้อยละ 2.59 ร้อยละ 2.48 และร้อยละ 2.73 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

สินทรัพย์เพื่อให้เช่า 
สินทรัพย์เพื่อให้เช่าของบริษัทคือ สินทรัพย์ประเภทยานพาหนะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยานพาหนะประเภทรถยนต์ 

โดยสินทรัพย์เพื่อให้เช่าของบริษัทจะมีการก าหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพื่อค านวณค่าเส่ือมราคาตามระยะเวลาที่
สอดคล้องกบัอายุสญัญาการให้เช่าที่ท ากบัลกูค้า ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์เพื่อให้เช่าเท่ากับ 306.05 ล้านบาท 333.90 ล้านบาท 397.20 ล้านบาท  และ 457.20 
ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.04 ร้อยละ 34.47 ร้อยละ 39.04 และร้อยละ 40.68 ของสินทรัพย์รวม 
ตามล าดบั 

ส าหรับการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์เพื่อให้เช่าในช่วงปี 2559 ถึง 2561 เป็นผลมาจากในปี 2559 บริษัทมีจ านวน
สินทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทรถยนต์ในสดัส่วนน้อยอนัเนื่องมาจากมีการขายรถยนต์ให้เช่าที่หมดอายุสญัญาการเช่าเป็น
จ านวนมากกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง ท าให้ในปี 2560 และ 2561 บริษัทจึงได้ขยาย
ฐานลกูค้าและขยายลกัษณะรถให้เช่าให้มากขึน้เพื่อชดเชยปริมาณรถยนต์ให้เช่าที่อยู่ในสดัส่วนน้อยในช่วงปลายปี 2559 
โดยในปี 2560 บริษัทได้รับสญัญาการให้บริการเช่ารถยนต์ดดัแปลงกบัลกูค้ารายใหญ่ประเภทรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้าน
สาธารณูปโภคจึงท าให้ปริมาณรถยนต์ให้เช่าของบริษัทเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง  31 
ธันวาคม 2561 บริษัทมีปริมาณรถยนต์ให้เช่าจ านวน 489 คนั 657 คนั และ 722 คนั ตามล าดบั  
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 ส าหรับการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์เพื่อให้เช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  เท่ากบัร้อยละ 15.11 เมื่อเทียบกับ ณ 31 
ธันวาคม 2561 เป็นผลมาจากรถยนต์ระหว่างการตกแต่ง ที่บริษัทเช่าซือ้มาระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 เพื่อรอการท า
สญัญาเช่ากับลกูค้าในไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวนทัง้สิน้ 83 คนั คิดเป็นมลูค่า 81.94 ล้านบาทเมื่อรวมกับรถยนต์ภายใต้
สญัญาเช่าที่มีอยู่จ านวน 698 คัน ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีจ านวนสินทรัพย์ให้เช่าสูงถึง 781 คัน สูง
กว่าจ านวนรถยนต์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ที่มีจ านวนเพียง 722 คนั 

ทัง้นี ้ การก าหนดมูลค่าซากของสินทรัพย์เป็นหนึ่งในขัน้ตอนที่มีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้บริการเช่า
รถยนต์ของบริษัท เนื่องจาก มูลค่าซากเป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัในการค านวณค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ให้เช่า และการ
ค านวณก าไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า ในการค านวณมลูค่าซากบริษัทจะใช้วิธีประมาณการมลูค่าที่คาดว่าจะ
ขายได้เมื่อสิน้สดุอายกุารใช้งาน หกัด้วยค่าใช้จ่ายทางตรงในการจ าหน่าย  ทัง้นี ้เพื่อให้การประมาณการราคาซากมีความ
ถกูต้องและแม่นย า บริษัทจะใช้วิธีประมาณการโดยพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมลูจากภาวะอตุสาหกรรม ราคาตลาดกลาง 
และรูปแบบและลักษณะสัญญาที่ท ากับลูกค้าที่จะส่งผลต่อสภาพรถยนต์ ณ วันที่สิน้สุดอายุสัญญา โดยการพิจารณา
ดังกล่าวทางบริษัทจะพิจารณาเป็นรายคัน นอกจากนี ้การประมาณการราคาซากดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารของบริษัททกุครัง้ 

 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ซึ่งเป็นของส านกังาน
ใหญ่ของบริษัท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์เท่ากับ 105.16 ล้านบาท 233.49 ล้านบาท 236.99 ล้านบาท และ 232.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.38 
ร้อยละ 24.10 ร้อยละ 23.29 และร้อยละ 20.71 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั 
 ส าหรับการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในช่วงปี 2559 ถึง 2561 นัน้เป็นผลมาจากการก่อสร้างอาคาร
ส านกังานเพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัทในปี 2560 ซึง่มีมลูค่าการก่อสร้างโครงการรวมเท่ากบั 116.90 ล้าน
บาท (ไม่รวมที่ดิน) โดยโครงการดงักล่าวเป็นการย้ายจากที่อยู่เดิมซึ่งบริษัทได้เช่าอาคารส านกังานจากกิจการท่ีเก่ียวข้อง
กนัท่ีมีข้อจ ากดัด้านพืน้ท่ีไม่เพียงพอต่อการขยายจ านวนพนกังานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 
 ส าหรับการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 1.80 เมื่อ
เทียบกบัณ สิน้ปี 2561 มีปัจจยัหลกัมาจากค่าเส่ือมราคาที่เกิดขึน้ระหว่างงวดประกอบกับทางบริษัทไม่มีรายการซือ้ที่ดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ ที่มีมลูค่าสงูในช่วงเวลาดงักล่าว 

  อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทเป็นสินทรัพย์ประเภทอาคารส านักงานโดยบริษัทเป็นเจ้าของพืน้ที่ใน

อาคารคันทร่ี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชัน้ 11/1 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2562 บริษัทมีอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเท่ากบั 54.97 ล้านบาท 14.61ล้านบาท 13.00 ล้านบาท และ 12.60 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.47 ร้อยละ 1.51 ร้อยละ 1.28 และร้อยละ 1.12 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั 

ส าหรับการลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในช่วงปี 2559 ถึง 2561 นัน้เป็นผลมาจากการโอน
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ านวน 37.92 ล้านบาท ซึง่ได้แก่ที่ดินที่ตัง้ส านกังานแห่งใหญ่ซึ่งเร่ิมใช้งานแล้วไปเป็นท่ีดิน
อาคาร และอปุกรณ์ 
 ส าหรับการลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562  เท่ากับร้อยละ 3.06 
เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2561 นัน้ เป็นผลมาจากค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
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 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่เป็นเงินมดัจ าจ่าย และ ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย รอน าส่งสรรพากรโดย ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 3.96 
ล้านบาท 15.77 ล้านบาท 8.70 ล้านบาท และ 14.83 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.47 ร้อยละ 1.63 
ร้อยละ 0.86และร้อยละ 1.32 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั โดยสาเหตทุี่ในปี 2560 มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นในจ านวนที่
สงูเป็นผลมาจากการจ่ายเงินมดัจ าล่วงหน้าเก่ียวกบัระบบไอทีและเซิฟเวอร์ในส่วนของอาคารส านกังานใหญ่ 
 ส าหรับการเพิ่มขึน้ของ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 6.12 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 70.37 ซึง่เป็นผลมาจากภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ายที่มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้ิน 
 บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 344.64 ล้านบาท 553.05 ล้าน
บาท และ 653.01 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 40.58 ร้อยละ 57.09 และร้อยละ 64.18 เมื่อเทียบ
กบัสินทรัพย์รวมของบริษัทหรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 60.47 และร้อยละ 18.07  ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของ
หนีสิ้นในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพื่อใช้ในการจ่ายเงินปันผล  
 ส าหรับ ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีหนีสิ้นรวมเท่ากบั 738.15 ล้านบาท คิดเป็นการ เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.04 เมื่อ
เปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2561เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) โดยมีอตัรา
ดอกเบีย้ในอตัราตัง้แต่ร้อยละ 1.95 ถึงร้อยละ 2.70 โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 0.00 ล้านบาท 215.00 ล้านบาท 246.13 ล้านบาท 
และ 250.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ร้อยละ 22.19 ร้อยละ 24.19 และร้อยละ 22.24 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั 
โดยการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินในช่วงระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 เป็นผลมาจากกู้ยืมเงินเพื่อ
น ามาใช้ในจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น   
 ส าหรับการของเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 
ร้อยละ 1.57 เมื่อเทียบกับ ณ สิน้ปี 2561 นัน้ เป็นผลมาจากการขยายธุรกิจของบริษัทและการได้รับสญัญาการให้บริการ
จากลกูค้ามากขึน้ท าให้บริษัทมีความต้องการใช้เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินมากขึน้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน
ในการประกอบธุรกิจ 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

ข้อมูลเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น  
ส ำหรับ ณ 31 ธันวำคม 2559-2561 และ ณ 31 มีนำคม 2562 

 (หน่วย : ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560  ณ 31 ธ.ค. 2561  ณ 31 มี.ค. 2562 

เจ้าหนีก้ารค้า 6.99 8.43 5.69 8.05 
เจ้าหนีอ้ื่น     

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 33.39 51.71 60.16 71.22 
- เจ้าหนีอื้น 17.83 2.62 1.59 2.12 

รวมทัง้สิน้ 58.21 62.76 67.44 81.40 
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  เนื่องจาก ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นรูปแบบของธุรกิจจดัหาบุคลากร ดังนัน้ บริษัทจึงมีเจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ้ื่นส่วนใหญ่อยู่ในรูปของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เก่ียวข้องกบัผลตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน โดย ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 มีนาคม 2562  บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเท่ากับ 
58.21 ล้านบาท 62.76 ล้านบาท 67.44 ล้านบาท  และ 81.40 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.85 ร้อยละ 
6.48 ร้อยละ 6.63 และร้อยละ 7.24 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั  

ส าหรับการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นในช่วงปี 2559 ถึง 2561 นัน้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ในส่วน
ของเจ้าหนีอ้ื่นประเภทค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งเพิ่มขึน้จากผลตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานค้างจ่าย โดยการเพิ่มขึน้
ของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดงักล่าวเป็นการเพิ่มขึน้ท่ีสอดคล้องไปกับการเติบโตของรายได้ของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงเวลาดงักล่าว 

ทัง้นี ้เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีจ านวนเจ้าหนีอ้ื่นๆ ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับจ านวนเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ้ื่นรวมนัน้เป็นผลมาจากรายการเงินประกันพนักงานสญัญาจ้างที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าจ านวน 14.32 ล้าน
บาท ซึ่งในอดีตบริษัทได้จดัเก็บเงินประกันดงักล่าวจากพนกังานตามเงื่อนไขในสญัญาจ้างงานของบริษัทและจะจ่ายคืน
ให้กบัพนกังานเมื่อเลิกจ้าง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้ยกเลิกนโยบาย
ในการจัดเก็บเงินดงักล่าวไว้ในชื่อบญัชีของบริษัทในระหว่างปี 2560 ดงันัน้ จึงเป็นผลให้รายการเจ้าหนีอ้ื่นๆ ของบริษัท 
ตัง้แต่วนัท่ีประกาศนโยบายดงักล่าวลดลงอย่างมีนยัส าคญั 

 ส าหรับการของเพิ่มขึน้ ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับร้อยละ  
20.69เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2561 เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มของคา่แรงค้างจ่ายของพนกังานสญัญาจ้างที่ส่งไปปฏิบตัิงาน
กับลกูค้า ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้จาก 23.08 ล้านบาท เป็น 56.40 ล้านบาท เนื่องจาก นโยบายในการจ่ายค่าแรงพนักงานตาม
สัญญาจ้างที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งบริษัทจะปิดยอดจ่ายให้กับพนักงานภายในวันที่ 31 
ธันวาคม ในขณะที่การจ่ายเงินค่าแรงพนกังานในเดือนอื่นๆ นัน้ บริษัทจะจ่ายให้กับพนกังานในช่วงต้นเดือนถัดไป ดงันัน้ 
ค่าแรงค้างจ่ายที่ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าในช่วงสิน้ปีจึงจะมีมูลค่ารายการที่ต ่ากว่าเดือนอื่นๆ ของปี นอกจากรายการ
ดังกล่าว โบนัสค้างจ่ายส าหรับพนักงานส านักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่า 7.56 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจาก 
27.49 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายโบนสัให้กับพนกังานในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่งผล
ให้ยอดที่ตัง้ค้างจ่ายไว้ปรับตวัลดลง 

หนีสิ้นภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 

หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 ส ำหรับ ณ 31 ธันวำคม 2559-2561 และ ณ 31 มีนำคม 2562 

 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560  ณ 31 ธ.ค. 2561  ณ 31 มี.ค. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน         

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 88.58 46.97 67.28 33.65 87.54 34.16 105.05 32.90 

ส่วนที่ครบก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี 100.01 53.03 132.64 66.35 168.71 65.84 214.25 67.10 

รวมหนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน 

188.59 100.00 199.92 100.00 256.25 100.00 319.30 100.00 
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หนีสิ้นภายใต้สญัญาเช่าการเงินของบริษัทจะเป็นการด าเนินการในการซือ้รถยนต์ให้เช่าเพื่อให้บริการกับลกูค้า
ของบริษัท ซึง่โดยทัว่ไปทางบริษัทจะท าสญัญาเชา่การเงินกบัสถาบนัการเงิน หรือบริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์โดย
จะก าหนดระยะเวลาของสญัญาให้สอดคล้องกับสญัญาการให้บริการที่บริษัทท ากับลกูค้า ทัง้นี ้สญัญาเช่าการเงินส่วน
ใหญ่ของบริษัทจะมีอายุ 3 ถึง 5 ปี โดยบริษัทจะก าหนดลกัษณะการจ่ายเงินโดยจะช าระเป็นเงินดาวน์ส่วนหนึ่งและจะ
ทยอยจ่ายช าระเป็นรายเดือนทุกเดือนตามอายุสัญญาเช่า โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ 
วนัที่ 31 มีนาคม 2562  บริษัทมีหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินเท่ากับ 188.59 ล้านบาท 199.92 ล้านบาท 256.25 ล้าน
บาท  และ 319.30 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.21 ร้อยละ 20.64 ร้อยละ 25.19 และร้อยละ 28.41 
ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั  
 ส าหรับการเพิ่มขึน้ของอย่างต่อเนื่องของหนีสิ้นภายใต้สญัญาเช่าการเงินของบริษัทเป็นการเพิ่มขึน้ท่ีสอดคล้องกับ
การขยายตัวของธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์ของบริษัทและจ านวนรถยนต์ให้เช่าที่เพิ่มขึน้จากจ านวน 489 คัน ณ สิน้ปี 
2559 จ านวน 657 คัน ณ สิน้ปี 2560 และจ านวน 722 คัน ณ สิน้ปี 2561 และจ านวน 781 คัน (รวมรถให้เช่ารอการ
ตกแต่ง) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  

 หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 
 หนีสิ้นหมุนเวียนอื่นของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาษีหัก ณ จ่ายรอน าส่ง ประกันสังคมค้างจ่าย เงินรับ
ล่วงหน้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีหนีสิ้นหมนุเวียน
อื่นเท่ากบั 44.02 ล้านบาท 23.66 ล้านบาท 24.94 ล้านบาท และ 27.34 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.18 
ร้อยละ 2.44  ร้อยละ 2.45 และร้อยละ 2.43  ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั ทัง้นี ้ปัจจยัหลกัที่ส่งผลท าให้หนีสิ้นหมนุเวียน
อื่นของบริษัทในปี 2559 มีจ านวนที่สงูกว่าปีอื่นๆ อย่างมีนัยส าคญันัน้เป็นผลมาจากหนีสิ้นประเภทเงินภาษีค้างจ่ายใน
ส่วนของเงินปันผลและภาษีค้างจ่ายอื่นๆ และเงินรับล่วงหน้าซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาที่ท ากบัลกูค้า  

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่นของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ณ สิน้ปี 2561 มา
จากภาษีมลูค่าเพิ่มรอน าส่งส าหรับเดือนมีนาคม 2562 ซึง่ปรับตวัเพิ่มขึน้จาก 8.9 ล้านบาท เป็น 11.11 ล้านบาท  

 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 ส ำหรับ ณ 31 ธันวำคม 2559-2561 และ ณ 31 มีนำคม 2562 

 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560  ณ 31 ธ.ค. 2561  ณ 31 มี.ค. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน        
ส่วนพนกังานตามสญัญาจ้าง 26.75 75.42 29.13 66.69 11.15 24.51 11.27 24.17 
ส่วนผู้บริหารและพนกังานส านกังาน 8.72 24.58 14.55 33.31 34.35 75.49 35.35 75.83 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานรวม 

35.47 100.00 43.68 100.00 45.50 100.00 46.62 100.00 

 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นการประมาณเงินชดเชยให้กับพนกังานเมื่อออกจากงาน โดย ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานเท่ากบั 35.47 ล้านบาท 43.68 ล้านบาท 45.50 ล้านบาท และ 46.62 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
4.18 ร้อยละ 4.51 ร้อยละ 4.47 และร้อยละ 4.15 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดยการเพิ่มขึน้ของส ารองผลประโยชน์
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ระยะยาวของพนกังานเป็นการเพิ่มขึน้สอดคล้องไปกบัการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานของบริษัทและการเพิ่มขึน้ของอตัรา
เงินเดือนจากการปรับฐานเงินเดือนพนกังานประจ าส านกังานและผู้บริหาร 

เนื่องจากในช่วงปลายปี 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ โดย
ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วนัสดุท้าย ดงันัน้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับเร่ืองดงักล่าว บริษัทจึงได้
พิจารณาและถือปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช้ โดยจะเร่ิมใช้ตัง้แต่วนัที่ 13 ธันวาคม 2561 
เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลเฉพาะลกูจ้างที่เลิกจ้างหรือมีก าหนดเกษียณในหรือหลงัวนัที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป รวมถึง
ลกูจ้างที่มีก าหนดเกษียณก่อนวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 แต่ยงัคงท างานอยู่และบริษทัไม่ได้ท าการจ่ายชดเชยการเลิกจ้างให้
ตามกฎหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้ส ารองผลประโยชน์พนักงานในส่วนของผู้บริหารและพนักงานส านักงาน
ปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างเป็นสาระส าคญัจาก 14.55 ล้านบาท เป็น 34.35 ล้านบาท  

นอกจากนัน้ในปี 2561 บริษัทมีการเปล่ียนแปลงสมมติฐานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยส่วนที่เก่ียวข้องกับ
พนกังานสญัญาจ้างให้มีความสอดคล้องกบัรูปแบบเฉพาะตวัทางธรุกิจของกิจการ โดยเฉพาะการปรับอตัราหมนุเวยีนของ
พนกังาน ด้วยเหตุผลดงักล่าวส่งผลให้ส ารองผลประโยชน์พนกังานในส่วนของพนกังานตามสญัญาจ้างปรับตวัลดลงจาก 
29.13 ล้านบาท เป็น 11.15 ล้านบาท  

 หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 

 หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทเป็นรายการเงินมัดจ ารับจากธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าซึ่งโดยทั่วไปบริษัทจะ
ด าเนินการจดัเก็บ ณ วนัที่ท าสญัญา ตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญาโดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 
และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่นเท่ากับ  8.26 ล้านบาท 7.67 ล้านบาท 9.27 ล้านบาท และ 
9.48 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.97 ร้อยละ 0.79 ร้อยละ 0.91 และร้อยละ 0.84 ของสินทรัพย์รวม 
ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของเงินมดัจ ารับจากธุรกิจบริการรถยนต์ให้
เช่าซึง่สอดคล้องกบัการขยายตวัของธุรกิจ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 504.56 ล้านบาท 
415.74 ล้านบาท และ 364.38 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 59.42 ร้อยละ 42.91 และร้อยละ 35.82 
หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 17.60 และร้อยละ 12.35 ตามล าดบั โดยการลดลงดงักล่าวเป็นผลมาจากการจ่ายเงิน
ปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

 ในช่วงปี 2560 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อ
วนัที่ 26 กันยายน 2560จ านวน 350.00 ล้านบาท พร้อมกันนัน้ในปีเดียวกันที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 80.00 ล้านบาท เป็นจ านวน 225.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุน
กบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 

 ในช่วงปี 2561 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อ
วนัท่ี 14 มีนาคม 2561จ านวน 159.75 ล้านบาท 
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 ส าหรับ ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากับ 385.81 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 
5.88  เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2561ซึง่เป็นผลมาจากบริษัทมีก าไรสทุธิในงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

 บริษัทมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561  และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2562 เท่ากบั 0.68 เท่า 1.33 เท่า 1.79 เท่า และ 1.91  เท่า ตามล าดบั  

 ในช่วงปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนที่เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับในปี 2559 
โดยปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ดงักล่าวคือ 1) การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นรวมซึง่เป็นผลมาจากที่บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จ านวน  215.00 ล้านบาท เพื่อน ามาใช้ในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น 2) การลดลงของ
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของก าไรสะสมของบริษัทที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทจ านวน 350 ล้านบาท ในปี 2560 และจ านวน 159.75 ล้านบาทในปี 2561 

 ส าหรับอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนของบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนของบริษัทที่
เพิ่มขึน้ เนื่องจาก บริษัทมีหนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัจากการเพิ่มขึน้ในส่วนของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น และ
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าซือ้ ซึง่เพิ่มขึน้ในจ านวนที่มากกว่ากว่าส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้มาจากก าไรสทุธิระหว่างงวด 
 

16.1.3   การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 
ตารางแสดงงบกระแสเงินสด 

ส ำหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559- 2561  และงวดสำมเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 และ2562 

งบกระแสเงินสด  
(หน่วย : ล้านบาท) 

ส ำหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
สิน้สุดวันท่ี 31 มีนำคม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 205.96 173.51 176.01 28.57 20.11 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 260.35 (68.89) 32.72 4.61 13.04 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (504.10) (107.67) (240.18) (84.11) (20.63) 

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (37.79) (3.04) (31.45) (50.92) 12.52 
 

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 205.95 ล้านบาท 173.51 ล้านบาท และ 
176.01 ล้านบาท ในปี 2559 ถึง 2561 ตามล าดับ โดยการลดลงในปี 2560 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ามี
ปัจจยัหลกัมาจาก 1) การลดลงของก าไรก่อนภาษีของบริษัทเท่ากบั 22.27 ล้านบาท 2) การลดลงของหนีสิ้นหมนุเวียนอื่น
เท่ากับ 20.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของภาษีค้างจ่ายในส่วนของเงินปันผลและภาษีขาย และการลดลง
ของเงินรับล่วงหน้า 3) การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 11.81 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากเงินมดัจ าจ่าย
ล่วงหน้าเก่ียวกบัระบบไอทีและเซิฟเวอร์ในส่วนของอาคารส านกังานแห่งใหม่ 
 ส าหรับในช่วง สามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 
20.11  ล้านบาท ทัง้นี ้การลดลงของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเมื่อเทียบกบัส่วนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจาก
การลดลงของก าไรก่อนภาษีของบริษัท 
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กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 

 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุเท่ากบั 260.35 ล้านบาท (68.89) ล้านบาท และ 32.72 
ล้านบาท ในปี 2559 ถึง 2561 ตามล าดับ โดยการเปล่ียนแปลงในปี 2560 เป็นผลมาจากการซือ้ที่ดิน อาคารและ 
อปุกรณ์101.29 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายหลกัมาจากการก่อสร้างอาคารส านกังานแห่งใหม่ในการใช้เป็นส านกังานใหญ่
ในปัจจบุนัของบริษัท 
 ส าหรับปี 2561 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนเป็นผลมาจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขายและสินทรัพย์เพื่อให้เช่าเท่ากับ 59.59 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทรถยนต์ในปริมาณมากจากการหมดสญัญาเช่ากับลกูค้าประเภทหน่วยงานราชการ
แห่งหนึ่ง 
 ส าหรับในช่วง สามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนเท่ากับ 13.04  
ล้านบาท ซึง่มีปัจจยัหลกัมาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทรถยนต์ระหว่างงวด 
 

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 

บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั (504.10) ล้านบาท (107.67) ล้านบาท และ 
(240.18) ล้านบาท ในปี 2559 ถึง 2561 ตามล าดับ โดยการเปล่ียนแปลงในปี 2560 เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้
ด าเนินการกู้ยืมเงินประเภทตัว๋เงินจ่าย (P/N) มาจากธนาคารเท่ากับ 215.00 ล้านบาท และการเพิ่มทุนจ านวน 145 ล้าน
บาทซึง่เงินจ านวนดงักล่าวบางส่วนจะถกูน าไปใช้ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายช าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่าซือ้ 
 ส าหรับปี 2561 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงินมีปัจจยัหลักมาจาก
การจ่ายเงินปันผลจ านวน 159.75 ล้านบาท และการจ่ายช าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 111.56 ล้านบาท 
 ส าหรับในช่วง สามเดือนสิน้สุด 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 
(20.63) ล้านบาท ซึง่มีปัจจยัหลกัมาจากการจ่ายช าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 24.51 ล้านบาท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ตารางแสดงอตัราส่วนสภาพคล่องท่ีส าคัญของบริษัท 
ส ำหรับ ณ 31 ธันวำคม 2559-2561 และ ณ 31 มีนำคม 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีส าคัญ หน่วย 
ณ 31 ธ.ค. 

2559 
ณ 31 ธ.ค. 

2560 
 ณ 31 ธ.ค. 

2561 
 ณ 31 มี.ค. 

2562 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 1.67  0.88  0.73  0.77  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 1.58  0.81   0.67  0.71 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย  (วนั)  53.43 52.90   50.58  55.14 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย  (วนั)  15.97 15.45   15.68  17.81 

  

 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2559 ถึง 2561 เท่ากับ 1.67 เท่า 0.88 เท่า และ 0.73 เท่า ตามล าดับ และ
บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วในช่วงระยะเวลาเดียวกนัเท่ากบั 1.58 เท่า 0.81 เท่า และ 0.67 เท่า ตามล าดบั ทัง้นี ้
การลดลงอย่างมีนัยส าคัญของอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ
หนีสิ้นหมุนเวียนประเภทเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินจ านวน  215.00 ล้านบาทในปี 2560 โดยการกู้ ยืมเงิน
ดงักล่าวบริษัทได้ใช้ในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท   
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 ส าหรับในช่วง สามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุ
เร็วเท่ากบั 0.77  และ 0.71 เท่า ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของอตัราส่วนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นของบริษัท 
 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2559 ถึง 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 53.43 วนั 52.90 วนั 50.58 
วนั และ 55.14 วัน ตามล าดับ โดยระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทเป็นไปตามระยะเวลาช าระหนี ้(Credit Term) ซึ่ง
บริษัทก าหนดให้ลกูค้าเท่ากบัประมาณ 30 วนั ถึง 60 วนั ทัง้นี ้เนื่องจาก การบริหารจดัการด้านการเก็บหนีข้องบริษัทที่มี
ประสิทธิภาพท าให้ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทยงัไม่เคยมีลกูค้ารายใดที่ค้างช าระนานในระดบัที่จะต้องตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูแต่อย่างใด 
 บริษัทมีระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ียของบริษทัในปี 2559 ถึง 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 เท่ากบั 15.97 วนั และ 
15.45 วนั 15.68 วนั และ 17.81 วนั ตามล าดบั โดยระยะเวลาช าระหนีข้องบริษัทท่ีอยูใ่นระดบัท่ีต า่เป็นผลมาจากลกัษณะ
การประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีต้นทุนหลกัคือเงินเดือนบุคลากรของบริษัทซึ่งจะมีการก าหนดรอบจ่ายเงินที่ชดัเจนจึงท า
ให้บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นอยู่ในสดัส่วนที่ต ่าเมื่อเทียบกบัต้นทนุการให้บริการรวมของบริษัท  
 

16.2 ปัจจัยและอทิธพิลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ำหลักน้อยรำย 

ในปี 2559-2561 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 1,670.27 ล้านบาท 1,732.32  ล้านบาท และ 1,850.88 ล้านบาท 
โดยเป็นรายได้จากลกูค้าราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 654.02 ล้านบาท 674.29 ล้านบาท และ 698.10 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.16 ร้อยละ 38.92 และร้อยละ 37.72 ของรายได้รวมของบริษัท ตามล าดับ และงวดสาม
เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 461.32  ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากลกูค้าราย การไฟฟ้า
ส่วนภมูิภาค จ านวน 181.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 39.27 ของรายได้รวมของบริษัท 

ลกัษณะงานของลกูค้ารายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีระยะเวลาของสญัญาทัง้ระยะสัน้และระยะยาว (ตัง้แต่ 1 
ปี ถึง 5 ปี) ซึ่งการเร่ิมและหมดอายุแต่ละสัญญาจะเป็นเวลาที่ต่างกัน และก่อนครบก าหนดสัญญา ทางการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาคจะเปิดประมลูงาน เพื่อให้เอกชนผู้ ให้บริการเข้าร่วมประมลู ทางบริษัทก็จะเข้าประมลูงานใหม่ นอกจากนี ้ในงาน
บางประเภท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ 
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถชนะการประมูลงานในรอบถัดไปและไม่ได้รับการแจ้งต่อสัญญากับการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั โดยสามารถพิจารณาตามตารางด้านล่างนี  ้

ตารางแสดงสรุปจ านวน มลูค่าสญัญา และระยะเวลาสิน้สดุสญัญาที่ท ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

ธุรกิจ 
จ ำนวน 
สัญญำ 

รวมมูลค่ำสัญญำ 
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำสัญญำ 
(ประมำณ) 

ระยะเวลำ
สิน้สุดสัญญำ 

บริหารจดัการพนกังานช่างเทคนิค  4 1,133.90 1 ปี 6 เดือน 2562 

บริการรถยนต์ให้เช่า    3 174.65 5 ปี 2565 
บริหารจดัการงานบนัทึกข้อมลู  12 39.59 1 ปี 2562 
บริหารจดัการพนกังานขบัรถยนต์และพนกังาน
ส านกังาน 

2 232.62 2 ปี 2563 
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รายได้ที่บริษัทได้มาจากลูกค้าราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรายได้ที่มาจาก หลายส่วนงาน คือ 1) บริการ
บริหารจดัการพนกังานขบัรถยนต์และพนกังานส านกังาน 2) การบริหารจดัการพนกังานช่างเทคนิค 3) การบริหารจดัการ
งานบนัทึกข้อมูล และ 4) บริการรถยนต์ให้เช่า ซึ่งแต่ละสญัญานัน้จะแยกออกจากกันอย่างชดัเจน อีกทัง้ยงัมีระยะเวลา
เร่ิมและสิน้สดุสญัญาที่ต่างกัน ปัจจยัดงักล่าวจึงท าให้บริษัทสามารถที่จะกระจายความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการพึ่งพิง
การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้ 

ทัง้นีป้ระมาณร้อยละ 75.86 (ในปี 2561) ของรายได้จากลูกค้าราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรายได้จากการ
บริหารจดัการพนกังานช่างเทคนิค แต่อย่างไรก็ดี ทางบริษัทมีรายได้จากการการบริหารจดัการพนกังานช่างเทคนิค เป็น
จ านวน 4 สญัญา ซึง่แต่ละสญัญาไม่มีความเก่ียวข้องซึง่กนัและกนั และหากบริษัทไม่ชนะการประมลูในสญัญาใดสญัญา
หน่ึง จะมีผลกระทบเพียงบางสญัญาเท่านัน้ ไม่ได้กระทบต่อทุกสญัญา อีกทัง้รายได้ดงักล่าวเป็นรายได้ที่มาจากสญัญา
การให้บริการของบริษัทที่บริษัทได้รับเลือกจากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคในการให้บริการมาโดยอย่างต่อเนื่อง (มากว่า 10 ปี) 
จากคณุภาพการให้บริการที่ได้รับการยอมรับ และค่าบริการที่มีความสมเหตสุมผล นอกจากนี ้ในการเข้าประมลูงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติทัง้ในด้านผลงานและสถานะทางการเงิน ดังนัน้ จึงท าให้มีผู้ประมูลที่มี
ศกัยภาพเพียงพอท่ีจะแข่งขนักบับริษัทได้ในจ านวนที่น้อย 

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อผลการ
ด าเนินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จากการท่ีบริษัทไม่สามารถชนะการประมลูการให้บริการกบัทางลกูค้าการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค โดยถือเสมือนว่าบริษัทสญูเสียลกูค้าดงักล่าวในสดัส่วนท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และ
ก าไรขัน้ต้นของบริษัท ดงันี ้

ผลกระทบต่อ 

กรณีท่ีบริษัทสูญเสียรายได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(คิดเป็นสัดส่วนของรายได้รวมปี 2561) 

สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 10 สูญเสียรายได้ลงร้อยละ 20 สูญเสียทัง้หมด ร้อยละ 50/2 

รายได้รวมปี 2561 ลดลงร้อยละ 3.77  
ของรายได้รวม 

ลดลงร้อยละ 7.54  
ของรายได้รวม 

ลดลงร้อยละ 18.86  
ของรายได้รวม 

ก าไรขัน้ต้นปี 2561 /1 ลดลงร้อยละ 3.86  
ของก าไรขัน้ต้น 

ลดลงร้อยละ 7.71  
ของก าไรขัน้ต้น 

ลดลงร้อยละ 19.28  
ของก าไรขัน้ต้น 

หมายเหต ุ/1 ใช้อตัราก าไรขัน้ต้นเฉล่ียของสญัญาทัง้หมดท่ีมีกบัลกูค้ารายการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเป็นฐานในการค านวณผลกระทบต่อก าไรขัน้ต้นปี 2561 
 /2 บริษัทมีความเชื่อมัน่ว่ากรณีท่ีบริษัทะสญูเสียรายได้จากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคดงักล่าวมีความเป็นไปได้น้อยมาก 

การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครัง้นี ้จ านวนหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึน้อีก 85.00 ล้านหุ้น จากเดิม 
225.00  ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็น 310.00 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.42 ของทุนช าระแล้ว
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นดงักล่าว ซึ่งจะมีผลท าให้อตัราส่วนต่างๆ ท่ีเปรียบเทียบกบัส่วนของผู้ ถือหุ้นหรือจ านวนหุ้นของ
บริษัทลดลงในอนาคต เนื่องจากส่วนของผู้ ถือหุ้นและจ านวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเพิ่มขึน้ (Dilution Effect) เช่น 
ก าไรสทุธิต่อหุ้น (Earnings per Share) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) เป็นต้น ซึง่ผลกระทบ
ดงักล่าวหากพิจารณาจากข้อมลูอดีตในปี 2561 ซึง่บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินเท่ากบั 21.42 ล้านบาท และก าไรสทุธิ
ต่อหุ้นเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ค านวณจากจ านวนหุ้น 225.00 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) แต่หากจ านวน
หุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้เป็น 310.00 ล้านหุ้น ด้วยก าไรสทุธิจ านวนเดียวกัน ก าไรสทุธิต่อหุ้นของบริษัทจะลดลงเหลือ 0.07 
บาทต่อหุ้น  
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อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าในระยะยาวบริษัทจะได้รับผลดีจากการเสนอขายหุ้นและการน าหุ้ นเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายขายหุ้นจะน าไปลงทุน และใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจ รวมทัง้บริษัทจะได้รับผลประโยชน์อื่นๆ จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ ความคล่องตวัใน
การจดัหาแหล่งเงินทุน และภาพพจน์ที่ดีในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่สนบัสนุนให้การด าเนินธุรกิจมีความคล่องตวัมาก
ขึน้ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคตบริษัทจะมีรายได้และก าไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึน้ ชดเชยกับผลกระทบจากจ านวนหุ้นที่
เพิ่มขึน้ดงักล่าวได้   


