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สารสนเทศเกี่ยวกบัธุรกจิ ผลการด าเนินงาน และการได้มาซ่ึงกจิการล่าสุดในประเทศเวียดนาม 
ของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

กรุงเทพมหานคร, 22 ตุลาคม 2563 – ขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลการด าเนินงานและขอ้มูลทางการเงินรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ไดม้าซ่ึงกิจการล่าสุด ณ วนัท่ีท่ีระบุไวข้า้งตน้ในประเทศเวยีดนามของบริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละมีประสบการณ์ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลมากวา่ 50 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารสนเทศฉบับนีไ้ม่ใช่ข้อเสนอให้ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์และไม่ใช้ค าเชิญชวนให้ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ และจะไม่ถือเป็นการ
เสนอขาย การเชิญชวน หรือการขาย ไม่ว่าในรัฐหรือเขตอ านาจใด ๆ ซ่ึงการเสนอขาย การเชิญชวน หรือการขายหลักทรัพย์ใน
หรือให้แก่บุคคลในรัฐหรือเขตอ านาจดังกล่าวจะเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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ค าช้ีแจง 

สารสนเทศน้ีประกอบดว้ยภาพรวมและค าอธิบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ท่ีระบุไวเ้ท่านั้น และไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์ป็น
การสรุปท่ีครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง สารสนเทศน้ีไม่ถือเป็น “หนงัสือช้ีชวน” ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์และไม่ให้ใช้
สารสนเทศน้ีแทนหนงัสือช้ีชวน โดยบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีระบุไวโ้ดยไม่บอกกล่าวล่วงหนา้ตามดุลย
พินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว ทั้งน้ี การเผยแพร่สารสนเทศน้ีมิไดเ้ป็นการรับรองวา่ขอ้มูลในเอกสารน้ีจะมีความถูกตอ้ง ณ เวลา
ใด ๆ ภายหลงัจากวนัท่ีของสารสนเทศน้ี 

สารสนเทศน้ีมีขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต  (Forward-Looking Statements) ซ่ึงโดย
ลกัษณะแลว้มีความเส่ียงและความไม่แน่นอนอยา่งมีนยัส าคญั ขอ้ความทั้งหมดในสารสนเทศน้ีท่ีไม่ใช่ขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง
ในอดีต ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ขอ้ความเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคต กลยุทธ์ แผนการ 
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย พฒันาการในอนาคตในตลาดท่ีบริษทัประกอบกิจการอยูห่รือตอ้งการจะเขา้ไปประกอบกิจการ และ
ขอ้ความใด ๆ ท่ีมีการใชค้  าน าหนา้ ตามหลงัวา่ หรือประกอบดว้ยค าวา่ “เช่ือวา่” “คาดหมายวา่” “วางแผนวา่” “ตั้งเป้าหมายวา่” 
“ประสงคท่ี์จะ” “จะ” “อาจจะ” “ประมาณการ”“ “ประมาณวา่” “ประเมินวา่” “คาดวา่” “คาดการณ์วา่” “พยายามจะ” “ควรจะ” 
หรือถอ้ยค าอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั นอกจากน้ี ขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตยงัรวมถึง แต่ไม่จ ากดั
เพียง ขอ้ความท่ีเก่ียวกบั (1) พฒันาการทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในอนาคตของบริษทั (2) ประมาณการขอ้มูล
การเงินของบริษทัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และพฒันาการและสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตของธุรกิจของบริษทั (3) ก าไรและ
กระแสเงินสดในอนาคตของบริษทั (4) ฐานะทางการเงินในอนาคตของบริษทั รวมถึงความสามารถของบริษทัท่ีจะจดัหาเงินทุน
ส าหรับโครงการใหม่ (5) แผนการขยายกิจการท่ีคาดหมายของบริษทั (6) กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัรวมถึงความสามารถของ
บริษทัท่ีจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศและท าการควบรวมและซ้ือกิจการไดส้ าเร็จ (7) สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัในอนาคตใน
ประเทศไทย และตลาดในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่หรือประสงคจ์ะเขา้ไปด าเนินธุรกิจหรือพฒันาธุรกิจท่ีมีอยู ่(8) 
การจ่ายเงินปันผลในอนาคตท่ีบริษทัคาดหมาย (9) การเปล่ียนแปลงทางดา้นกฎระเบียบ และ (10) จ านวนและลกัษณะของการ
พฒันาในอนาคตและค่าใชจ่้ายในการลงทุนอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัตอ้งการ อน่ึง ขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่าน้ี
แสดงถึงความเห็นของบริษทัในปัจจุบนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคตโดยมิไดเ้ป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคต ดงันั้น 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปอยา่งมีนยัส าคญัจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเน่ืองจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั การแข่งขนั ความพร้อมของเงินทุนและการจดัหาเงินทุนอย่างต่อเน่ือง การ
เปล่ียนแปลงในกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทั สภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป สภาวะ
ทางดา้นธุรกิจและความมัน่คงปลอดภยัทัว่โลกและในภูมิภาค ความสามารถของบริษทัท่ีจะจดัหาเงินทุนส าหรับการเขา้ซ้ือ
กิจการใหม่ (หากมี) และการแลว้เสร็จของโครงการใหม่ตามก าหนดเวลา ความรับผิดท่ีจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขตามกฎระเบียบ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัอ่ืน ๆ โดยความเส่ียงบางอยา่งท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัไดมี้การกล่าวถึงเป็นการเฉพาะยิง่ข้ึนใน
หัวข้อ “ปัจจัยความเส่ียง” ทั้ งน้ี ถ้าความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนหน่ึงหรือหลายอย่างเหล่าน้ีกลายเป็นขอ้เท็จจริง หรือ
สมมติฐานท่ีใชไ้ม่ถูกตอ้ง ผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัอาจแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากท่ีคาดหมาย ประเมิน หรือ
ประมาณการไว ้ทั้งน้ี บริษทัไม่มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปรับปรุงขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ปัจจยัความเส่ียง หรือ
ขอ้มูลอ่ืนใดในสารสนเทศน้ีใหเ้ป็นปัจจุบนัเพ่ือสะทอ้นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต 
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สารสนเทศน้ีมีขอ้มูลสถิติเก่ียวกบัเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เขตเศรษฐกิจและประเทศอ่ืน ๆ 
ขอ้มูลตลาดและขอ้มูลอุตสาหกรรม และประมาณการท่ีบริษทั ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นทางการ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละผลส ารวจทาง
อุตสาหกรรม รวมถึงรายงานเก่ียวกบัอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม เดือนสิงหาคม 
2563 ซ่ึงบริษทัไดม้าจาก Frost & Sullivan ส่ือส่ิงพิมพ ์และผลส ารวจอุตสาหกรรมรวมถึงการประมาณการโดยทัว่ไปมกัระบุวา่ 
ขอ้มูลท่ีระบุไวน้ั้นไดม้าจากแหล่งท่ีเช่ือว่าเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้แต่มิไดเ้ป็นการรับรองเก่ียวกบัความถูกตอ้งและความ
ครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว ทั้งน้ี ขอ้มูล รวมถึงการประมาณการ การคาดหมาย และการคาดการณ์เก่ียวกบัอุตสาหกรรม
สายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศไทยและประเทศเวียดนามนั้นไดม้าจาก Frost & Sullivan Report นอกจากน้ี ถึงแมบ้ริษทัได้
ใชค้วามพยายามตามสมควรเพ่ือให้มัน่ใจว่าขอ้มูลท่ีจดัหามาจากบุคคลภายนอกนั้นไดรั้บการคดัย่อมาอย่างถูกตอ้งและอยูใ่น
บริบทท่ีเหมาะสม แต่บริษทัมิไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลใด ๆ หรือไม่ไดต้รวจสอบสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้
ในการจดัท าขอ้มูลดงักล่าว และเช่นเดียวกนั ถึงแมบ้ริษทัจะเช่ือวา่ผลส ารวจภายใน การประมาณการทางอุตสาหกรรมและการ
วิจยัตลาดมีความเช่ือถือได ้แต่บริษทัไม่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและมิไดใ้ห้ค  ารับรองในความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลดงักล่าว ทั้งน้ี อุตสาหกรรมท่ีบริษทัประกอบการอยูมี่ความไม่แน่นอนและความเส่ียงในระดบัสูงเน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ 
รวมถึงปัจจยัท่ีกล่าวถึงในหวัขอ้ “ปัจจัยความเส่ียง” ปัจจยัเหล่าน้ีและปัจจยัอ่ืน ๆ อาจส่งผลท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้มูล
ท่ีอยูใ่นส่ือส่ิงพิมพ ์ผลส ารวจ การประมาณการ และการวจิยัตลาดเหล่านั้น 

สารสนเทศน้ีมีการอา้งถึง Adjusted Core EBIDTA โดย Adjusted Core EBIDTDA มิใช่เคร่ืองมือวดัผลประกอบการ
ทางการเงิน (financial performance) ภายใต ้TFRS, IFRS หรือ US GAPP ดงันั้น ผูล้งทุนไม่ควรพิจารณาเคร่ืองมือดงักล่าวเพียง
อยา่งเดียว หรือตีความวา่ใชแ้ทนผลก าไรส าหรับช่วงเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเป็นเคร่ืองช้ีวดัผลการด าเนินงานหรือวิธีการมาตรฐาน
อ่ืนใดภายใต ้TFRS, IFRS หรือ US GAPP ทั้งน้ี การช้ีวดัโดยใช ้Adjusted Core EBITDA ของบริษทัอาจไม่สามารถเทียบเคียงได้
กบัเคร่ืองมือช้ีวดัท่ีมีช่ือคลา้ยคลึงกนัซ่ึงจดัท าโดยบริษทัอ่ืน รวมถึงบริษทัซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัค านิยามของ Adjusted Core EBIDTA ของบริษทัและการกระทบยอดก าไรสุทธิส าหรับปี/ช่วงเวลา
ใด ๆ กบั Adjusted Core EBITDA ในหวัขอ้ “การวิเคราะห์และค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 
- การวัดผลทางการเงินท่ีมิได้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป” ทั้งน้ี Adjusted Core EBITDA อาจไม่ได้
เป็นเคร่ืองช้ีวดัผลการด าเนินงานในอดีต และเคร่ืองมือช้ีวดัน้ีไม่ไดเ้ป็นการประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต และไม่ไดมี้
วตัถุประสงคเ์พื่อคาดการณ์ผลในอนาคต 

การอา้งถึงขอ้มูลทางการเงินเสมือนของ Thipha Cables และ Dovina ส าหรับปี 2562 เป็นการอา้งถึงขอ้มูลทางการเงินท่ี
ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเสมือนของ Thipha Cables ส าหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 (ซ่ึงคือวนัท่ีมีการจดัตั้ง 
Thipha Cables) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ขอ้มูลเสมือนเฉพาะธุรกิจสายเคเบ้ิลของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC ส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และขอ้มูลเสมือนของ Dovina ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยขอ้มูลทางการเงิน
ดังกล่าวได้รวมธุรกิจสายเคเบ้ิลของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC, Thipha Cables และ Dovina เสมือนกับว่า Thipha 
Cables เฉพาะธุรกิจสายเคเบ้ิลของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC  และ Dovina ถูกรวมเป็นนิติบุคคลเดียวกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2562 ถึงแมว้่าบริษทัดงักล่าวจะเป็นนิติบุคคลท่ีแยกจากกนั ทั้งน้ี ขอ้มูลทางการเงินเสมือนของ Thipha Cables และ 
Dovina ส าหรับปี 2562 ไม่รวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์อง Thinh Phat Real Estate - Cables JSC โดยรวมแค่ธุรกิจสายเคเบ้ิลของ 
Thinh Phat Real Estate - Cables JSC และไม่รวมถึงธุรกรรมระหวา่งบริษทัและยอดคงเหลือระหวา่ง Thipha Cables ธุรกิจสาย
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เคเบ้ิล ของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC และ Dovina  การอ้างถึงขอ้มูลทางการเงินเสมือนของ Thipha Cables และ 
Dovina ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นการกล่าวถึงขอ้มูลทางการเงินท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเสมือน 
ธุรกิจสายเคเบ้ิลของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC และขอ้มูลเสมือนของ Dovina ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 โดยขอ้มูลทางการเงินดงักล่าวเป็นการรวมการด าเนินธุรกิจสายเคเบ้ิลของ Thipha Cables และ Dovina ในช่วง
เวลาขา้งตน้เสมือนกบัว่า เฉพาะธุรกิจสายเคเบ้ิลของ Thinh Phat Real Estate - Cable JSC  และ Dovina ถูกรวมเป็นนิติบุคคล
เดียวกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงแมบ้ริษทัดงักล่าวจะเป็นนิติบุคคลท่ีแยกจากกนั และไม่รวมธุรกรรมและยอดคงเหลือ
ระหวา่งบริษทัดงักล่าว การอา้งถึงขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนของ Thipha Cables และ Dovina ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 เป็นการอา้งถึงขอ้มูลทางการเงินท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเสมือนของ Thipha Cables และ Dovina ส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ขอ้มูลทางการเงินดงักล่าวรวมธุรกิจสายเคเบ้ิลของ Thipha Cables และ Dovina 
ในช่วงเวลาขา้งตน้เสมือนกบัวา่ Thipha Cables และ Dovina ไดถู้กรวมเป็นนิติบุคคลเดียวกนั แมบ้ริษทัดงักล่าวจะเป็นนิติบุคคล
ท่ีแยกจากกนั โดยไม่รวมยอดคงเหลือและธุรกรรมระหวา่งบริษทั 

เวน้แต่บริบทก าหนดใหเ้ป็นอยา่งอ่ืนหรือบริษทัระบุเป็นอยา่งอ่ืน ในสารสนเทศน้ี การอา้งถึง (ก) “บริษทั” “กลุ่มของ
บริษทั” หรือ “ของบริษทั” หมายถึง บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมซ่ึงรวมอยูใ่น
งบการเงินรวมของบริษทั แต่ไม่รวมธุรกิจส่ือของ SMM และ (ข) ธุรกิจของบริษทัยอ่ยของบริษทั รวมถึงธุรกิจของบริษทัย่อย
ดงักล่าวซ่ึงด าเนินงานอยูใ่นระหวา่งช่วงระยะเวลาของผลการด าเนินงานหรือก่อนหนา้นั้น ถึงแมว้า่เป็นช่วงระยะเวลาก่อนหนา้ท่ี
บริษทัเขา้ซ้ือกิจการเหล่านั้น นอกจากน้ี ขอ้มูลการด าเนินงานทั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นสารสนเทศน้ี เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอ่ืน เป็น
ผลรวมซ่ึงแสดงผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงิน ค าวา่ “ท่าน” หรือ 
“ของท่าน” หมายถึงผูอ่้านสารสนเทศน้ี 

การแปลงสกลุเงินทั้งหมดระหวา่งสกลุเงินบาทและสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอ่ืน) ใชอ้ตัราขายโดย
เฉล่ียซ่ึงประกาศโดย ธปท. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 คือ 31.0658 บาท = 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ และระบุไวเ้พื่อความสะดวกของ
ผูอ่้านเท่านั้น บริษทัไม่ไดใ้ห้ค  ารับรองวา่จ านวนเงินบาทหรือเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีกล่าวถึงในสารสนเทศน้ีอาจแลกเปล่ียนหรือ
สามารถท่ีจะแลกเปล่ียนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเงินบาท (แลว้แต่กรณี) ในอตัราใด ๆ หรือในอตัราท่ีระบุไวข้า้งตน้ หรืออาจ
ไม่สามารถท าการแลกเปล่ียนไดเ้ลย 

ขอ้มูลตวัเลขบางรายการท่ีระบุในสารสนเทศน้ี รวมถึงขอ้มูลทางการเงิน ไดถู้กปรับปรุงโดยการปัดเศษ ดงันั้น ผลรวม
ของขอ้มูลในสารสนเทศน้ีอาจแตกต่างไปจากผลรวมทางคณิตศาสตร์ท่ีแทจ้ริงของขอ้มูลดงักล่าวเล็กน้อย นอกจากน้ี ขอ้มูล
ทางการเงินท่ีน าเสนอในตารางต่าง ๆ และท่ีอ่ืน ๆ ในสารสนเทศน้ี ไดรั้บการปัดเศษใหเ้ป็นเลขถว้นท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดของทศนิยม
ท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด ดงันั้น ผลรวมของจ านวนในแถวใดแถวหน่ึงของตารางอาจไม่ตรงกบัตวัเลขผลรวมทั้งส้ินของแถวนั้น อน่ึง 
อตัราร้อยละและจ านวนท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงตลอดช่วงเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีระบุใน
หัวขอ้”การวิเคราะห์และค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ” และ “ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในอดีตของธุรกิจในประเทศเวยีดนามของบริษัทในปี 2561 และปี 2562” ค านวณโดยใชข้อ้มูลตวัเลขท่ีปัดเศษแลว้ใน
หวัขอ้ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้โดยไม่ไดค้  านวณจากตวัเลขในส่วนอ่ืนของสารสนเทศน้ี 
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งบการเงนิและข้อมูลทางการเงนิทีม่กีารเปิดเผย 

เอกสารดงัต่อไปน้ีมีการเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั ท่ี www.starkcorporation.com 

 งบการเงินรวมเสมือนของ บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วของ Dong Viet Non-ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วของ Dong Viet Non-ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ของ Thinh Phat Real Estate - Cables Joint Stock Company ส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวมเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ของ Thinh Phat Real Estate - Cables Joint 

Stock Company ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562 และThinh Phat Cables Joint Stock Company 

ส าหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 (ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีการจดัตั้งบริษทั) จนถึง 31 ธนัวาคม 2562 

การอา้งถึงเวบ็ไซตข์องบริษทั เวบ็ไซตข์องบริษทัยอ่ยของบริษทั หรือเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ในสารสนเทศน้ี เป็นการอา้งถึงใน
ลกัษณะเป็นขอ้ความท่ีจะไม่มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม (inactive textual references) และมิใช่ hyperlink อน่ึง เน้ือหาในเวบ็ไซต์
ใด ๆ ดงักล่าวไม่ไดถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสารสนเทศน้ี 

http://www.starkcorporation.com/
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การประกอบธุรกจิ 

ภาพรวม 

บริษทัเป็นผูป้ระกอบกิจการรายใหญ่ท่ีสุดในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในภูมิภาคอาเซียนเม่ือพิจารณาจาก
รายไดใ้นปี 2561 ตามขอ้มูลของ Frost & Sullivan บริษทัมีประสบการณ์ในธุรกิจน้ีมามากกว่า 50 ปี และมีส่วนแบ่งในตลาด
สายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยพิจารณาจากรายไดใ้นปี 2562 ร้อยละ 21.0 และร้อยละ 20.2 
ตามล าดบัตามขอ้มูลของ Frost & Sullivan นอกจากธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลแลว้ บริษทัยงัประกอบกิจการโลจิสติกส์อีก
ดว้ย 

 ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริษัท บริษทัประกอบธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลโดย PDITL (ส าหรับการ

ด าเนินงานของบริษทัในประเทศไทย) และโดย Thipha Cables และ Dovina (ส าหรับการด าเนินงานของบริษทัใน

ประเทศเวียดนาม) บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลซ่ึงจ าแนกไดส่ี้ประเภท ได้แก่ (ก) สาย

แรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ (2) สายไฟฟ้าแบบพิเศษ (ค) สายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าส าหรับอาคาร และ 

(ค) สายไฟเปลือย บริษทัเป็นเจา้ของและด าเนินงานในโรงงานสามแห่งในประเทศไทย และหน่ึงแห่งในประเทศเวยีดนาม ทั้งน้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โรงงานของบริษทัมีก าลงัการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลตวัน าทองแดงรวมกนัเป็น

จ านวน 131,400 MT ต่อปี และมีก าลงัการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลตวัน าอลูมิเนียมรวมกนัเป็นจ านวน 91,200 MT 

ต่อปี ดว้ยกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายและโรงงานท่ีบริษทัมีอยูส่่งผลใหบ้ริษทัสามารถใหบ้ริการแก่ตลาดท่ีหลากหลาย

และมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

กลุ่มลูกคา้ของบริษทัไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผูจ้ดัจ าหนาย และผูพ้ฒันาและเจา้ของผูป้ระกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งสาธารณะ ปิโตรเคมี น ้ ามนัและก๊าซ และอสังหาริมทรัพย์ 
โครงการท่ีส าคญัท่ีใชส้ายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทัในประเทศไทย ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จุดรับแก๊ส เฟส 2 
ของพีทีที แอลเอน็จี อาคารมหานคร อาคารไบเทค 2 อาคารเทอร์มินลั 21 โคราช และบลูพอร์ต หวัหิน เป็นตน้ โครงการ
ท่ีส าคญัท่ีใชส้ายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทัในประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่ ท่าอากาศยาน Noi Bai ท่าอากาศยาน Phu 
Quoc ท่าอากาศยาน Vinh ท่าอากาศยาน Cam Ranh โครงการโรงไฟฟ้าพลังลม Bac Lieu Wind Power โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า Dai Ninh Hydropower และโครงการ Times City Hanoi นอกจากน้ีสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลยงัใชใ้น
โครงการระหวา่งประเทศ เช่น โครงการสถานีไฟฟ้ายอ่ย 132 kV (132 kV Sub-station) โครงการรถไฟฟ้า Delhi Metro 
Rail และโครงการ TATA Steel Kalinganagar Plant ในประเทศอินเดีย โครงการท่าอากาศยานนานาชาติ Muscat 
International Airport ในประเทศโอมาน และโครงการโรงงานก๊าซ Integrated Liquefied Natural Gas ในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นตน้ 

 ธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัท บริษทัให้บริการโลจิสติกส์แก่ลูกคา้ของบริษทัโดยผ่านทางอดิสร ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทั ไดแ้ก่ (ก) บริการดา้นทรัพยากรบุคคลนอกชายฝ่ัง (ข) บริการวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บริการท าความสะอาด

เรือ บริการก่อสร้างนอกชายฝ่ัง บริการติดตั้งและบ ารุงรักษา และ (ค) บริการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร 
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บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพสูงให้แก่ลูกคา้ ตลอดจนนวตักรรมและเทคโนโลยีแบบใหม่
เพื่อการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น PDITL เป็นผูผ้ลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสูงพิเศษหุม้ฉนวนเพียงราย
เดียวในประเทศไทย สายแรงดนัไฟฟ้าเหล่าน้ีผลิตข้ึนภายใตก้ารควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์ยา่งเขม้งวดและอยูภ่ายใตก้ารรับรอง
มาตรฐานต่าง ๆ นอกจากน้ี PDITL เป็นบริษทัแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีเร่ิมให้บริการหน่วยตรวจสอบ
คุณภาพสายไฟแรงดนัสูงแบบเคล่ือนท่ี (High Voltage Mobile Testing Unit) เพื่อให้ PDITL สามารถให้บริการทดสอบระบบ
สายแรงดนัไฟฟ้าสูงแบบใหบ้ริการถึงสถานท่ีแก่ลูกคา้ไดต้ามมาตรฐาน IEC 

รายไดข้องบริษทัส าหรับปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 11,936 ลา้นบาท 
11,691 ลา้นบาท และ 7,666 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทั (ผ่าน PDITL) (รวมรายไดจ้าก
บริการ หน่วยตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงดันสูงแบบเคล่ือนท่ี (High Voltage Mobile Testing Unit) ของบริษทั) มีรายได้ 
ส าหรับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 87.9 ส าหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 88.1 และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
คิดเป็นร้อยละ 88.8 ของรายไดห้ลกัของบริษทั และธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษทั (ผา่นอดิสร) มีรายได ้ส าหรับปี 2561 คิดเป็นร้อย
ละ 12.1 ส าหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 11.9 และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 11.2 ของ
รายไดห้ลกัของบริษทั อน่ึง หลงัจากท่ีบริษทัซ้ือกิจการ Thipha Cables และ Dovina ในเดือนมีนาคม 2563 และ TCI ในเดือน
เมษายน 2563 บริษทัคาดวา่ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทัจะท าให้บริษทัมีรายไดร้วมและก าไรขั้นตน้สูงข้ึนดว้ยกล
ยุทธ์การเพ่ิมการใชป้ระโยชน์สินทรัพยข์องบริษทัในประเทศเวียดนาม ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้มูลส าคญัทาง
การเงินของธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทัในประเทศไทย (ผ่าน PDITL และ TCI) และในประเทศเวียดนาม (ผ่าน Thipha 
Cables และ Dovina) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “-ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้-ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของ
บริษัทในประเทศไทย” และ “-ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้-ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ของบริษัทในประเทศเวียดนาม” 
ตามล าดบั 

ทั้ งน้ี บริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบของบริษทัเพ่ือให้เห็นถึงการเขา้ซ้ือกิจการ 
Thipha Cables และ Dovina เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เสมือนวา่บริษทัไดม้าซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยไดมี้
การปรับปรุงงบการเงินรวมในอดีตส าหรับขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบ ซ่ึงส่งผลต่อเหตุการณ์เสมือน (pro 
forma events) ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเขา้ซ้ือกิจการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงจากขอ้เท็จจริงดงักล่าวส่งผลบวกต่องบก าไรขาดทุน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และคาดวา่จะมีผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อผลการด าเนินงานรวมของบริษทั โดยบริษทัมีรายได้
รวมตามงบการเงินเสมือนท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบจ านวน 23,897 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 จ านวน 12,207 ลา้นบาทส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และจ านวน 8,824 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และมีก าไร
สุทธิตามงบการเงินรวมเสมือนท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบส าหรับปี 2562 จ านวน 865 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 จ านวน 513 ลา้นบาท และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 713 ลา้นบาท และมีค่า 
Adjusted Core EBITDA ตามงบการเงินเสมือนส าหรับปี 2562 จ านวน 2 ,158 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 จ านวน 1,068 ลา้นบาท และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 1,133 ลา้นบาท โปรด
พิจารณาขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ียงัไม่ได้ตรวจสอบของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 และ 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบดงักล่าวซ่ึงรวมอยูใ่นเอกสารน้ี 



 

 

9 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดของรายไดร้วมตามงบการเงินเสมือนท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบจากธุรกิจสายไฟฟ้าและสาย
เคเบ้ิลของบริษทัในประเทศไทย (โดย PDITL) และประเทศเวยีดนาม (โดย Thipha Cables และ Dovina) รวมทั้งธุรกิจโลจิสติกส์
ส าหรับปี 2562 งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยค านวณเป็นร้อย
ละของรายไดห้ลกัรวมตามงบการเงินเสมือน (ตามท่ีนิยามไวใ้นหมายเหตุประกอบตาราง) 

หมายเหต:ุ 
(1) รายไดห้ลกัรวมเสมือน คือ ผลรวมของรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการให้บริการ และรายไดจ้ากการให้เช่าตาม 

งบการเงินเสมือนท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบ 

รายได้เสมือน ส าหรับปี 2562 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 

30 มถุินายน 2562 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 

30 มถุินายน 2563 
 

รายได้
เสมือน 

ร้อยละของ
รายไดร้วม
เสมือน รายไดเ้สมือน 

ร้อยละของ
รายไดร้วม
เสมือน รายไดเ้สมือน 

ร้อยละของ
รายไดร้วม
เสมือน 

 (ล้านบาท ยกเว้นจ านวนร้อยละ) 
PDITL       
ยอดขายภายในประเทศ 
ในประเทศไทย 8,928 37.4 4,591 37.6 4,043 45.8 
ส่งออกนอกประเทศไทย 1,230 5.1 511 4.2 637 7.2 
 10,158 42.5 5,103 41.8 4,680 53.0 
TCI - - - - 182 2.1 
Thipha Cables และ 
Dovina 12,143 50.8 6,333 51.9 2,744 31.1 
รวมธุรกจิสายไฟฟ้าและ 
สายเคเบิล้  22,301 93.3 11,436 93.7 7,606 86.2 
       
รวมธุรกจิโลจสิตกิส์ 1,371 5.7 661 5.4 810 9.2 
       
รายได้หลกัรวมเสมือน(1) 23,672 99.1 12,097 99.1 8,416 95.4 
       
รายได้ทีไ่ม่ใช่รายได้หลกั
อ่ืน 225 0.9 110 0.9 409 4.6 
รายได้รวมเสมือน 23,897 100.0 12,207 100.0 8,824 100.0 
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ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการล่าสุด 

บริษทั (เดิมคือ SMM) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2533 SMM เคยประกอบกิจการการผลิตและจดัจ าหน่ายหนงัสือและส่ิงตีพิมพ์
อ่ืน ๆ การผลิตรายการทางโทรทศัน์และวทิย ุการจ าหน่ายลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดทางโทรทศันแ์ละลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดผา่นดาวเทียม 
และธุรกิจส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 SMM เขา้ท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด โดยการให้บริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 
จ ากัด โอนหุ้นท่ีบริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากัด ถืออยู่ใน PDITL และ PDTL Trading Company Limited และโอนหน้ีสินของ 
PDITL ใหแ้ก่ SMM โดยจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 13,000 ลา้นบาท โดยการช าระเป็นหุ้นมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 95.6 ของ
สัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทั ผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมของบริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั คือ นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ซ่ึงเป็น
กรรมการและผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมของบริษทั และเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 บริษทัจ าหน่ายธุรกิจส่ือของบริษทัออกไป
ทั้งหมด 

ส าหรับ PDITL ก่อตั้งข้ึนในปี 2511 โดยเป็นกิจการร่วมคา้ระหว่างผูผ้ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย และ 
Phelps Dodge Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเหมืองแร่ทองแดงรายใหญ่ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือปี 
2377 ทั้งน้ี เม่ือ General Cable Corporation ขายกิจการในต่างประเทศในปี 2558 และบริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั ไดเ้ขา้ซ้ือ
กิจการดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั มีสดัส่วนการถือหุน้ใน PDITL คิดเป็นร้อยละ 75.5 ในขณะท่ีคณะกรรมการ
บริษทัของ PDITL ไดเ้ปล่ียนไปเป็นคณะผูบ้ริหารสญัชาติไทย อยา่งไรก็ตาม PDITL ไดรั้กษาบุคลากรส่วนใหญ่ท่ีมีอยูเ่ดิมเอาไว ้
ซ่ึงบุคลากรดงักล่าวมีผลงาน ประสบการณ์ ความรู้และความเช่ียวชาญในธุรกิจสายไฟฟ้า ในปี 2562 บริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 
จ ากดั ไดด้ าเนินการเพ่ิมสดัส่วนการถือหุน้ใน PDITL เป็นร้อยละ 99.3 และบริษทัไดซ้ื้อกิจการทั้งหมดของ PDITL ในปีดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562 บริษทัเขา้ท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมดกบับริษทั พินวีล 2 จ ากดั เพ่ือเขา้ซ้ือกิจการทั้งหมด
จากอดิสร โดยมีค่าตอบแทนจ านวน 2 พนัลา้นบาท และบริษทัไดด้ าเนินการเขา้ซ้ือกิจการอดิสร แลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2562 ซ่ึง 
อดิสร ประกอบกิจการการใหบ้ริการโลจิสติกส์ เช่น ใหบ้ริการจดัหาบุคลากรในต่างประเทศ บริการวศิวกรรม และบริการใหเ้ช่า
แก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซ โดยบริษทัเช่ือวา่บริษทัสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานลูกคา้ของ อดิสร เพื่อการเสนอ
สายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทัต่อกลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 บริษทัเขา้ท าสัญญาซ้ือหุน้กบัคู่สัญญาต่าง ๆ รวมถึง Mr. Vo Than Thinh และบริษทั Thinh 
Phat Real Estate Cable JSC เพ่ือเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดใน Thipha Cables และ Dovina โดยมีค่าตอบแทนจ านวน 4,610 พนัลา้นดอง 
และบริษทัไดด้ าเนินการเขา้ซ้ือกิจการ Thipha Cables และ Dovina แลว้เสร็จในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท าให้สามารถขยายธุรกิจใน
ประเทศไทยสู่ตลาดในประเทศเวียดนาม ณ วนัท่ีของเอกสารน้ี Mr. Vo Than Thinh ยงัคงด ารงต าแหน่งประธานกิตติมศกัด์ิ ของ
บริษทัยอ่ยของบริษทัในประเทศเวยีดนาม 

ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 PDITL เขา้ท าสญัญากบั NMN2 และผูถื้อหุน้ของ NMN2 เพ่ือการซ้ือหุน้ของ NMN2 และจอง
ซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ิมเติมของ NMN2 เพ่ือท่ีจะถือหุน้ทั้งหมดใน TCI โดยมีค่าตอบแทนจ านวน 41 ลา้นบาท และ 500 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงในปี 2562 TCI ไดถู้กก่อตั้งข้ึนจากการควบรวมกิจการระหวา่ง บริษทั ไทยเคเบ้ิล อินเตอร์เทค จ ากดั บริษทั กรีน อิเลคทริค 
เคเบ้ิล (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั สยาม คอปเปอร์ ร็อด 2015 จ ากดั 
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ตารางเวลาต่อไปน้ีแสดงเหตุการณ์ท่ีส าคญัในประวติัและพฒันาการของบริษทั 
2511 PDITL ได้ถูกก่อตั้งข้ึน เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตสายอิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้า และสายเคเบ้ิล โดยเร่ิมตน้การ

ด าเนินงานท่ีส าโรง ประเทศไทย 
 

2523 อดิสรไดถู้กก่อตั้งข้ึนเป็นบริษทัก่อสร้างทัว่ไป 
 

2525 อดิสร ขยายธุรกิจไปโดยการใหบ้ริการจดัหาบุคคลากรในต่างประเทศ บริการวศิวกรรม และบริการใหเ้ช่า 
 

2530 PDITL ร่วมจดัตั้ง Thai Copper ซ้ือประกอบกิจการหลอมและรีดลวดทองแดงส าหรับกลุ่มผูผ้ลิตสายไฟฟ้า 
2535 PDITL ยา้ยฐานจากผลิตจากโรงงานท่ีส าโรงมาท่ีโรงงานปัจจุบนัท่ีบางพลี ประเทศไทย 

 
2536 PDITL เร่ิมน าเทคโนโลยี vertical continuous vulcanization ("VCV") หรือการหุ้มฉนวนแบบแนวด่ิง มาใชท่ี้

โรงงานบางพลี โดย PDITL เป็นผูผ้ลิตรายแรกในประเทศไทยท่ีใชเ้ทคโนโลยี VCV ในการผลิตสายไฟฟ้าและ
สายเคเบ้ิล ซ่ึงท าให ้PDITL สามารถผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสูงพิเศษ 
 

2538 PDITL ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบนั BASEC โดย PDITL 
เป็นบริษทัแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานน้ี  
 

2541 Thipha Cables ซ่ึงเคยประกอบธุรกิจภายใต ้Thinh Phat Real Estate – Cables JSC ไดถู้กจดัตั้งข้ึนในโฮจิมินห์ ประเทศ
เวยีดนาม 

2542 PDITL ขยายฐานการผลิต โดยการจดัตั้งโรงงานเพ่ิมเติมท่ีจงัหวดัระยอง ประเทศไทย เพ่ือผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าต ่า 
โดยโรงงานท่ีระยองไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบนัUL 
 

2543 PDITL ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบนั MASCI และยงัไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 จากสถาบนั UL 
 

2545 โรงงานท่ีบางพลี และท่ีจงัหวดัระยองไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบนั UL และสถาบนั 
MASCI 
 

2546 โรงงานท่ีจงัหวดัระยองไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ OHS 
 

2548 
 

PDITL ได้รับรางวลัชนะเลิศ Chairman’s Award ประจ าปี 2548 ในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ประเภทโรงงานขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบใหแ้ก่บริษทัท่ีมีสถิติความปลอดภยัเป็นเลิศ 
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2550 General Cable Corporation ซ้ือธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลทัว่โลกของ Freeport-McMoRan ซ่ึงด าเนินงาน

ในช่ือ Phelps Dodge International Corporation 
 

2552 Dovina ถูกจดัตั้งข้ึนในกรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวยีดนาม 
 
PDITL ไดรั้บรางวลัผูรั้กษามาตรฐานดีเด่นจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 

2553 โรงงานท่ีระยองไดรั้บการรับรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการทดสอบ Flame Test ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
 

2558 บริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั เขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 75.5 ของ PDITL จาก PDIC Thailand Holding LLC ซ่ึงเป็น
บริษทัในกลุ่มของ General Cable  Corporation โดย PDITL มีการเปล่ียนแปลงกรรมการและคณะผูบ้ริหารเป็น
สญัชาติไทยทั้งหมด 
 

2560 PDITL เป็นบริษทัแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีเร่ิมให้บริการตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงดันสูง
แบบเคล่ือนท่ี (High Voltage Mobile Testing Unit) 
 

2562 บริษทัซ้ือกิจการ PDITL ตามดว้ยการซ้ือกิจการอดิสร 
 

2563 บริษทัซ้ือกิจการ Thipha Cables และ Dovina ตามดว้ยการซ้ือกิจการ TCI 
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โครงสร้างกจิการของบริษัท 

 

ร้อยละ 99.28 (1) 

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ 
จ ากดั )มหาชน(  

กิจการสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล การใหบ้ริการจดัหาบุคคลากร 

บริษทั พีดีทีแอล เทรดด้ิง จ ากดั 
บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั 
 บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 

บริษทั เอน็ เอม็ เอน็ โฮลด้ิง 2 จ ากดั PD Cable (SG) Pte. Ltd. บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากดั 

ร้อยละ 20.00(7) 

ร้อยละ 99.99(8) 

บริษทั อดิสรสงขลา                            
อินเตอร์เนชนัแนล จ ากดั 

 

บริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั 

 
 

บริษทั อดิสรสงขลา โปรเฟสชนันอล 
จ ากดั 

 

บริษทั เอดีเอส โลจิสติคส์ จ ากดั 
 

ร้อยละ 99.97(9) 

ร้อยละ 99.97 

ร้อยละ 99.97 (10) 

ร้อยละ 50.99 

ร้อยละ 100 

Dong Viet Non-Ferrous 

Metal and Plastic JSC 

Thinh Phat Cables JSC 

ร้อยละ 99.99(3) 

ร้อยละ 99.99 

ร้อยละ 99.99(5) 

บริษทั ไทย เคเบ้ิล อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

ร้อยละ 99.99(6) 

ร้อยละ 49.00(2) 

ร้อยละ 5.00(7) 

นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ หุน้ท่ีถือโดยผูล้งทุนทัว่ไป 

88.60% 11.40% 
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หมายเหต:ุ 
สดัส่วนการถือหุน้ส่วนท่ีเหลือในกิจการขา้งตน้เป็นดงัน้ี  

(1) นางเฉลิมพรรณ วีระไวทยะ ถือหุ้นร้อยละ 0.0025 นายสันติภาพ ศรคุปต ์ถือหุ้นร้อยละ 0.0025 นางปริมล กาญจนจารี ถือ

หุ้นร้อยละ 0.075 นายพลศกัด์ิ กาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 0.416 นางบุษกร กาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 0.075 และ นายกฤดา 

กาญจนจารี ถือหุน้ร้อยละ 0.15 และอดิสร ถือหุน้ร้อยละ 0.0003 

(2) ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 10.00 นายอรณพ จนัทรประภา ถือหุน้ร้อยละ 2.00 นายนเรศร์ สุวนิทวงศ ์ถือ

หุ้นร้อยละ 0.40 นายสุย ศิวชาญ ถือหุ้นร้อยละ 0.40 นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 1.30 นายพีร์ ตยานุกรณ์ ถือหุ้น

ร้อยละ 0.90 นายสรวง เรืองศุข ถือหุ้นร้อยละ 8.00 นางสาว นภสัชล โกมารภจักุล ถือหุ้นร้อยละ 3.00 นางศิริวรรณ 

เรืองศุข ถือหุ้นร้อยละ 1.00 นายพลศกัด์ิ กาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 0.40 นางบุษกร กาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 0.10 

นายกฤดา กาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 0.50 นางสาวปริมล กาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 0.40 นายอคันาท กาญจนจารี ถือ

หุ้นร้อยละ 0.58 นางเสนาะจิตต์ กาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 0.10 นางสาวเพชรินทร์ กาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 0.40 

นางสาวพรพิมล กาญจนจารี ถือหุ้นร้อยละ 0.40 นาง นฤมล สุนทราณู ถือหุ้นร้อยละ 0.69 นางรัศมี วิจิตรวาทการถือ

หุน้ร้อยละ 0.53 และ นายวบูิล วจิิตรวาทการ ถือหุน้ร้อยละ 0.10 นางวรัญญา วจิิตรวาทการ ถือหุน้ร้อยละ 0.40 นางสาววชิริน 

วจิิตวาตการ ถือหุน้ร้อยละ 0.40 นางสาวภาษณี หสัดิน ถือหุ้นร้อยละ 2.00 นางสาวสินีนาฎ หัสดิน ถือหุ้นร้อยละ 2.00 

นางศรีวณิก หัสดิน ถือหุ้นร้อยละ 2.00 นาย ธรรมนิตย ์องัศุสิงห์ ถือหุ้นร้อยละ 2.00 นาย ธรรมศกัด์ิ องัศุสิงห์ ถือหุ้น

ร้อยละ 1.50 คุณหญิง พวงร้อย ดิศกุล ณ อยธุยา ถือหุ้นร้อยละ 1.50 นาง ยิ่งลกัษณ์ สันติเวชชกุล ถือหุ้นร้อยละ 1.00นาย 

ขอพร เรืองศุข ถือหุน้ร้อยละ 1.00 นายเปนไท สนัติเวชชกลุ ถือหุน้ร้อยละ 1.00 และมูลนิธิทิสโกถื้อหุน้ร้อยละ 5.00 

(3) PDITL ถือหุน้ร้อยละ 0.0000018 และบริษทัถือหุน้ร้อยละ 0.0000018 

(4) PDITL ถือหุน้ร้อยละ 0.000004 และบริษทัถือหุน้ร้อยละ 0.000004 

(5) บริษทัถือหุน้ร้อยละ 0.002 และอดิสร ถือหุน้ร้อยละ 0.002 

(6) บริษทัถือหุน้ร้อยละ 0.0001 และ PDITL ถือหุน้ร้อยละ 0.0001 

(7) บริษทั สายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิล จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 30.0 บริษทั ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุ้น

ร้อยละ 12.5 บริษทั ซูมิโตโม อิเล็คทริก อินดัสทรียส์ ลิมิเต็ด (Sumitomo Electric Industries, Ltd.) ถือหุ้นร้อยละ 12.5 

บริษทั เอชบีซี เทเลคอม จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 7.00 บริษทั ไทยฮิตาชิลวดอาบน ้ ายา จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 7.0 บริษทั ฮิตาชิ 

เมทลัส์ ลิมิเตด็ (Hitachi Metals, Ltd.) ถือหุน้ร้อยละ 6.00  

(8) นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ถือหุน้ร้อยละ 0.0009 และ นางปิยะชนก ตั้งคารวคุณ ถือหุน้ร้อยละ 0.0009 

(9) นางสาวยสบวร อ ามฤต ถือหุ้นร้อยละ 0.01 นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ ถือหุ้นร้อยละ 0.01 และ นายชาญชยั บุญรุ่งเรือง 

ถือหุน้ร้อยละ 0.01 
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(10) นางสาวยสบวร อ ามฤต ถือหุ้นร้อยละ 0.01 นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลิศ ถือหุ้นร้อยละ 0.01 และ นายชาญชยั บุญรุ่งเรือง 

ถือหุน้ร้อยละ 0.01 

(11) นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ถือหุน้ร้อยละ 0.01 และ บริษทั บี เวฟ จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 49.0 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายช่ือบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม พร้อมทั้งขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแต่ละแห่ง 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ช่ือบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ประเทศทีจ่ัดตั้ง ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ (ร้อย

ละ) 
(1) บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ประเทศไทย ผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล 99.28 

(2) PD Cable (SG) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ การลงทุนในกิจการอ่ืน (บริษทัโฮลด้ิง) 100.00 

(3) Thinh Phat Cables JSC เวียดนาม ผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบ้ิล และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโลหะท่ี
ไม่ใช่เหลก็ 

99.99 

(4) Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic 

JSC 

เวียดนาม ผลิตโลหะท่ีไม่ใช่เหลก็ และพลาสติกส าหรับสายไฟฟ้า
และสายเคเบ้ิล 

99.99 

(5) บริษทั เอน็ เอม็ เอน็ โฮลด้ิง 2 จ ากดั ประเทศไทย การลงทุนในกิจการอ่ืน (บริษทัโฮลด้ิง) 99.99 

(6) บริษทั ไทยเคเบ้ิล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ประเทศไทย ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลขนาดเลก็ 99.99 

(7) บริษทั พีดีทีแอล เทรดด้ิง จ ากดั(1) ประเทศไทย คา้ส่งอุปกรณ์โทรศพัทแ์ละโทรคมนาคม 49.00 

(8) บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากดั ประเทศไทย ผลิตผลิตภณัฑท่ี์ท าดว้ยทองแดง 25.00(2) 

(9) บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั ประเทศไทย บริการดา้นทรัพยากรบุคคลนอกชายฝ่ัง การใหเ้ช่า
ทรัพยสิ์น โลจิสติกส์ และบริการวิศวกรรม 

99.99 

(10) บริษัท อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชันแนล 

จ ากดั 

ประเทศไทย บริการดา้นทรัพยากรบุคคลนอกชายฝ่ัง และบริการ
วิศวกรรม 

99.97 

(11) บริษทั อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั ประเทศไทย บริการดา้นทรัพยากรบุคคลนอกชายฝ่ัง และบริการ
วิศวกรรม 

99.97 

(12) บริษทั อดิสรสงขลา โพสเฟสชนันอล จ ากดั ประเทศไทย บริการดา้นทรัพยากรบุคคลนอกชายฝ่ัง และบริการ
วิศวกรรม 

99.97 

(13) บริษทั อดิสรสงขลา โลจิสติกส์ จ ากดั Thailand บริการให้เช่าทรัพยสิ์น 50.99 

หมายเหต:ุ 
(1) ปัจจุบนัไม่ไดด้ าเนินกิจการ 
(2) PDITL มีอ านาจควบคุมใน Thai Copper ผา่นการมีอ านาจควบคุมการจดัการและการด าเนินงานของ Thai Copper  
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ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท 

บริษทัเช่ือว่าความส าเร็จจนถึงปัจจุบนัของบริษทัและศกัยภาพการเติบโตในอนาคตอยู่บนพ้ืนฐานของขอ้ได้เปรียบในการ
แข่งขนัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัเป็นหนึ่งในผู้ผลติสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลรายใหญ่ของเอเชีย โดยมีประวตัิการด าเนินงานทีม่ั่นคงมาอย่างยาวนาน และมี
การประกอบกจิการผลติสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลขนาดใหญ่ในตลาดของประเทศไทยและเวยีดนามทีม่ีการเติบโตสูง 

บริษทัเป็นผูป้ระกอบการสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลรายใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน โดยพิจารณาจากรายไดใ้นปี 2562 
ตามขอ้มูลของ Frost & Sullivan และมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจน้ีมากว่า 50 ปี ทั้ งน้ี ตามขอ้มูลของ Frost & Sullivan บริษทัมี
ส่วนแบ่งในตลาดสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยพิจารณาจากรายไดใ้นปี 2562 ร้อยละ 21.0 
และร้อยละ 20.2 ตามล าดบั  

PDITL มีผลการด าเนินงานมาเป็นระยะเวลาถึง 52 ปี ทั้งน้ี PDITL ก่อตั้งข้ึนในปี 2511 โดยเป็นกิจการร่วมคา้ระหวา่ง
ผูผ้ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย และ Phelps Dodge Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเหมืองแร่ทองแดงราย
ใหญ่ ก่อตั้งข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือปี 2377 ภายหลงัจากท่ีบริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั ซ้ือกิจการ PDITL แลว้ PDITL 
ยงัคงรักษาบุคลากรเดิมส่วนใหญ่ซ่ึงมีผลงาน ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลไว ้และ
เช่นเดียวกัน Thipha Cables และ Dovina ก็มีผลการด าเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน Thipha Cables ซ่ึงเดิมประกอบการอยู่
ภายใต ้Thinh Phat Real Estate Cables JSC ซ่ึงถูกก่อตั้งข้ึนในกรุงโฮจิมินห์ เวียดนาม ในปี 2541 ส่วน Dovina ถูกก่อตั้งข้ึนใน
กรุงโฮจิมินห์ เวียดนามในปี 2552 ทั้งน้ี จากการซ้ือกิจการบริษทัยอ่ยในเวียดนาม บริษทัคาดวา่จะสามารถเพ่ิมการใชป้ระโยชน์
และการผลิตโดยรวมของบริษทัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั (โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สายเคเบ้ิลแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษ) และส่งเสริม
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอยูข่องบริษทั 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัไดถู้กน ามาใชใ้นโครงการท่ีส าคญัจ านวนมากในประเทศไทย เวียดนาม และมีการส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ ประสบการณ์ในโครงการต่าง ๆ ของบริษทัจะท าใหบ้ริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีจะเติบโตจากการขบัเคล่ือนดว้ยโครงการ
ในตลาดหลกั โดยจากขอ้มูลของ Frost & Sullivan คาดวา่อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศไทยและเวยีดนามจะ
มี CAGR ท่ีประมาณร้อยละ 10.6 และร้อยละ 15.9 ตามล าดับ จากปี 2563 ถึงปี 2567 ปัจจัยขบัเคล่ือนการเติบโตท่ีส าคญัใน
ประเทศไทยไดแ้ก่ การปรับปรุงสายส่ง (transmission line) ในประเทศไทยเพ่ือรองรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาด
ใหญ่และการใชง้าน การใชส้ายเคเบ้ิลใตดิ้นส าหรับเมืองใหญ่ และโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ เช่น โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง มอเตอร์เวย ์และพลงังานหมุนเวยีน เป็นตน้ ส่วนปัจจยัขบัเคล่ือนการเติบโตท่ีส าคญัในเวยีดนามไดแ้ก่ โครงการสาย
ส่ง (transmission line) ทางเหนือหรือใต ้การใชส้ายเคเบ้ิลใตพ้ื้นดินในเมืองใหญ่ และโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ 
เช่น โครงการขนส่งมวลชน โรงไฟฟ้า และโครงการก่อสร้าง เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีแสดงถึงโอกาสการเติบโตเพ่ือการขยายธุรกิจ
ท่ีมีอยูข่องบริษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “-กลยทุธ์ของบริษัท – บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความแขง็แกร่งใน
ฐานะผู้น าตลาดในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม” 

นอกจากน้ี บริษทัเช่ือวา่บริษทัสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดไวไ้ด ้เน่ืองจากอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศ
ไทยและเวียดนามเป็นอุตสาหกรรมท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล ทั้งน้ี ในประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมมีการตรวจสอบ
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โรงงานอย่างเขม้งวดเพ่ือการรับรองมาตรฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศไทย ส่วน
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองเวยีดนามจะออกใบรับรองท่ีจ าเป็นใหแ้ก่ผูผ้ลิตท่ีปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงออกโดยหน่วยงานรับรองท่ีไดรั้บใบอนุญาตเท่านั้น ดงันั้น เน่ืองจากขอ้ก าหนดทางดา้นกฎระเบียบภายในประเทศ 
บริษทัเช่ือว่าผูป้ระกอบการท่ีอยู่มาเป็นเวลานานจะยงัคงเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศไทยและ
เวียดนามต่อไป และเป็นการยากท่ีสินคา้จากต่างประเทศจะเขา้มาในตลาดภายในประเทศของประเทศไทยและเวียดนาม ทั้งน้ี 
บริษทัเช่ือวา่การไดรั้บการยอมรับอยูใ่นรายช่ือผูค้า้ท่ีไดรั้บการอนุมติั (Approved Vendor List) และการท่ีผลิตภณัฑข์องบริษทั
ไดรั้บการอนุมติัจากหน่วยงานทางการ และ/หรือ หน่วยงานผูอ้อกใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้ง จะท าให้บริษทัสามารถรักษาส่วนแบ่ง
ตลาดของบริษทัในประเทศไทยและเวยีดนามไวไ้ด ้

อน่ึง เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ของบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล บริษทัจึงสามารถส่งออกผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวไดท้ั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัสากล บริษทัไดส่้งออกผลิตภณัฑ์ไปยงัประมาณ 40 ประเทศ (นอกประเทศไทยและ
เวยีดนาม) เช่น ออสเตรเลีย บราซิล กมัพชูา อินเดีย จอร์แดน เมียนมาร์ โอมาน สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โรงงานของบริษัทหลายแห่งมีท าเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์อยู่ ในประเทศไทยและเวียดนาม โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capital 
expenditures) ทีต่ ่าอย่างมีนัยส าคญัส าหรับการเติบโต 

ปัจจุบนับริษทัมีโรงงานสามแห่งในประเทศไทย และหน่ึงแห่งในเวียดนาม บริษทัเป็นเจา้ของโรงงานทั้งสามแห่งใน
ประเทศไทย และไดรั้บสิทธิการใชท่ี้ดินจนถึงปี 2598 ส าหรับโรงงานในเวียดนาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โรงงานผลิตของ
บริษทัมีก าลงัการผลิตติดตั้งรวมส าหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลตวัน าทองแดงท่ี 131,400 MT ต่อปี และมีก าลงัการผลิตติดตั้ง
รวมส าหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลตวัน าอลูมิเนียมท่ี 91,200 MT ต่อปี โรงงานแต่ละแห่งของบริษทัประกอบดว้ยคลงัสินคา้
เพ่ือจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปและศูนยก์ระจายสินคา้ 

โรงงานของบริษทัมีท าเลท่ีตั้งเชิงยุทธศาสตร์ โดยตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ หรือกรุงโฮจิมินห์ภายในระยะเวลาการ
เดินทางทางถนนหน่ึงถึงสามชัว่โมง ซ่ึงเป็นการลดเวลาการจดัส่งและค่าใชจ่้ายดา้นโลจิสติกส์ส าหรับลูกคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
โรงงานบางพลีของบริษทัมีท่ีตั้งใกลก้บัท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ (แห่งใหม่) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีค่อนขา้งรองรับน ้ าท่วมมาตั้งแต่
อดีต ทั้งประเทศไทยและเวยีดนามเป็นประเทศในกลุ่มยทุธศาสตร์เสน้ทางสายไหม (One-Belt-One-Road) ซ่ึงเป็นการลดตน้ทุน
ดา้นโลจิสติกส์ในการส่งออกผลิตภณัฑข์องบริษทั โรงงานผลิตซ่ึงตั้งอยูแ่ยกกนัของบริษทัท าใหบ้ริษทัสามารถจดัสรรก าลงัการ
ผลิตไดดี้ยิ่งข้ึนเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการผลิต ตวัอย่างเช่น ถา้วตัถุดิบหรือทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิต
ผลิตภณัฑ์มีความพร้อมและสามารถจดัหาไดใ้นราคาถูกกว่าท่ีโรงงานแห่งหน่ึง (ไม่ว่าจะเกิดจากการควบคุมการส่งออกหรือ
น าเขา้หรือไม่) บริษทัอาจเพ่ิมก าลงัการผลิตส าหรับผลิตภณัฑน์ั้น ณ โรงงานดงักล่าวได ้นอกจากน้ี การตั้งโรงงานอยูใ่นพ้ืนท่ี
ทางภูมิศาสตร์ส่ีแห่งในสองประเทศช่วยลดความเส่ียงดา้นการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมีการปิดพ้ืนท่ีภายในประเทศ การประกอบการยงัอาจด าเนินต่อไดท่ี้
โรงงานแห่งอ่ืน ตวัอยา่งเช่น ในระหวา่งการปิดพ้ืนท่ีในประเทศไทยเพ่ือรับมือกบัโรคโควดิ-19 โรงงานผลิตในเวยีดนามไดช่้วย
ใหบ้ริษทัสามารถด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือท่ีมีอยูไ่ด ้

แมว้า่ในปัจจุบนัโรงงานท่ีลองอนัของบริษทัท าการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงแรงดนัไฟฟ้าต ่า แต่โรงงานแห่ง
น้ีมีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษแลว้ (รวมทั้งห้องทดสอบแรงดนัไฟฟ้า
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สูงซ่ึงสามารถทดสอบสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าสูงถึง 400 kV) ดงันั้น บริษทัตั้งใจจะถ่ายทอดความรู้และความ
เช่ียวชาญของ PDITL ในดา้นสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษให้แก่บริษทัยอ่ยในเวียดนาม และเร่ิมการ
ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษในเวียดนาม ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมก าลงัการผลิตโดยรวมของผลิตภณัฑ์
กลุ่มแรงดนัไฟฟ้าสูงเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีสูงข้ึนของผลิตภณัฑด์งักล่าว  

บริษัทเช่ือว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลคุณภาพสูงภายในประเทศซ่ึงมีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศ
ไทยและเวยีดนาม  

บริษทัสามารถผลิตสายไฟฟ้าท่ีหลากหลาย (สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ สายไฟฟ้าส าหรับวตัถุประสงค์
พิเศษ สายแรงดันไฟฟ้าต ่า และสายไฟฟ้าส าหรับอาคาร รวมทั้ งสายไฟฟ้าเปลือย) นอกจากน้ี PDITL สามารถทดสอบสาย
แรงดนัไฟฟ้าสูงท่ีหอ้งทดสอบแรงดนัไฟฟ้าสูงของบริษทั ดงันั้น ลูกคา้จึงมองวา่บริษทัเป็นร้านคา้ครบวงจร (one-stop shop) ส าหรับ
สายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายส าหรับโครงการหน่ึง ซ่ึงช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นโลจิสติกส์ของลูกคา้ ทั้งน้ี PDITL 
เป็นผูผ้ลิตทอ้งถ่ินเพียงรายเดียวในประเทศไทยท่ีผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสูงพิเศษหุ้มฉนวน เน่ืองดว้ยการรวมธุรกิจกบับริษทัยอ่ย
ในเวยีดนาม บริษทัคาดวา่จะสามารถจดัหาสายไฟฟ้าอยา่งครบวงจรในเวยีดนามดว้ย 

บริษทัเช่ือว่าการเขา้สู่ตลาดสายเคเบ้ิลแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษมีอุปสรรคสูง เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ อาทิ 
ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (capital expenditures) การอนุมติัจากหน่วยงานก ากบัดูแล และหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกท่ีเขม้งวดของลูกคา้ 
(การมีผลงาน ความเช่ือถือไดข้องผูผ้ลิต ความสามารถในการส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามขอ้ก าหนดเฉพาะ และมาตรฐานสากล 
ฯลฯ) ซ่ึงเป็นความทา้ทายมากยิง่ข้ึนส าหรับคู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเขา้สู่ตลาดน้ี 

การควบคุมคุณภาพมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทั บริษทัมีทีมงานภายในท่ีท าการตรวจสอบคุณภาพในทุก
ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบจนถึงทุกขั้นตอนของการผลิต ไดแ้ก่ การหลอม การรีด การตีเกลียว และการหุ้มฉนวน 
ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “- การควบคุมคุณภาพ” ตวัอยา่งเช่น PDITL ไดรั้บการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ) จาก MASCI และ UL ซ่ึงก าหนดให้ระบบบริหารงาน
คุณภาพขององคก์รตอ้งสามารถแสดงถึงความสามารถท่ีจะจดัหาผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของลูกคา้และขอ้ก าหนดทาง
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้บังคบัได้อย่างสม ่าเสมอ เป็นตน้ รวมทั้ งใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 17024-2547 (ISO/IEC 17025) ซ่ึงรับรองระบบการจดัการคุณภาพของหอ้งปฏิบติัการทดสอบขององคก์ร 
และความเช่ียวชาญทางเทคนิคของบุคลากร เพ่ือความมัน่ใจว่าห้องปฏิบติัการสามารถให้ผลท่ีใชไ้ด ้และผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับจากผูจ้ดัหาและหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งสม ่าเสมอ ปัจจุบนั Thipha Cables อยูใ่นขั้นตอนการยืน่ขอการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ) จากหน่วยงานรับรองท่ีได้รับใบอนุญาตซ่ึงเป็นท่ียอมรับของ
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองเวยีดนาม 

บริษทัยงัผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานอนุมติัและหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดบัประเทศ
และระดับสากล เช่น ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สถาบัน TÜV SÜD สถาบัน KEMA Laboratories และIEC ซ่ึงท าให้
ผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นท่ีแข่งขนัไดท้ัว่โลกและเหมาะสมส าหรับการส่งออก 

บริษทัใชต้ราสินคา้แบบหลายระดบัชั้น ไดแ้ก่ Phelps Dodge, Nation, Goodland และ Thipha Cable เพื่อใหเ้ขา้ถึงลูกคา้
ไดม้ากข้ึนผ่านทางช่องทางธุรกิจกบัภาครัฐ (B2G) ธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกบัลูกคา้ (B2C) และการส่งออก ในขณะท่ีการ
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เน้นท่ีช่องทาง B2G และ B2B ช่วยสนับสนุนการตั้ งราคาท่ีดีกับบริษัท (price premium) ส าหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล
แรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษ การเขา้สู่ช่องทาง B2C และการส่งออกเป็นการ (ก) เพ่ิมความสามารถในการผลิต ซ่ึงท าใหบ้ริษทั
ไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัตน้ทุนจากขนาดของกิจการท่ีใหญ่ข้ึน (economies of scale) เช่น ในเร่ืองของการต่อรองราคา
วตัถุดิบ และ (ข) เพ่ิมการรับรู้ในผลิตภณัฑ ์(product exposure) ของบริษทั 

บริษัทสามารถรักษาอัตราก าไรที่สูงส าหรับผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยการเน้นทีผ่ลติภัณฑ์มูลค่าสูง และการด าเนินงานซ่ึงมีต้นทุนการผลติทีต่ ่าแต่มีประสิทธิภาพ 

บริษทัมี Adjusted Core EBITDA จ านวน 1,213 ลา้นบาทส าหรับปี 2561 จ านวน 1,195 ลา้นบาทส าหรับปี 2562 และ
จ านวน 1,085 ลา้นบาทส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เป็นจ านวนร้อยละ 10.2 ร้อยละ 10.4 ร้อยละ 14.9 ของ
รายไดห้ลกัส าหรับปี 2561 ปี 2562 และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่บริษทั
สามารถรักษาอตัราก าไรท่ีสูงดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 บริษทัเนน้ท่ีการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราก าไร สูง เช่น สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ และสายไฟฟ้าส าหรับ

วตัถุประสงคพิ์เศษ โดยทัว่ไปผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีมีการตั้งราคาสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้า

เปลือย เน่ืองจากความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและขอ้ก าหนดส าหรับการรับรองมาตรฐาน โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนบัสนุนอตัรา throughput margin ท่ีสูงกวา่จากการขายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาย

แรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษและสายไฟฟ้าส าหรับวตัถุประสงคพิ์เศษ เม่ือเปรียบเทียบกบัสายไฟฟ้าประเภทอ่ืน

ในหัวขอ้ “- ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริษัท – ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท” ทั้งน้ี ความสามารถของ

บริษทัท่ีจะผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลท่ีหลากหลายตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ท าให้บริษทัสามารถก าหนด

ราคาท่ีสูงส าหรับผลิตภณัฑข์องบริษทัได ้เน่ืองจากลกัษณะพิเศษของสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูง

พิเศษ โดยทัว่ไปบริษทัจึงผลกัภาระตน้ทุนค่าวตัถุดิบไปยงัลูกคา้ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีจดั

จ าหน่ายผา่นช่องทาง B2G และช่องทาง B2B 

 บริษทัเช่ือวา่ตน้ทุนแรงงานและไฟฟ้าในประเทศไทยและเวียดนามนั้นต ่ากวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัในประเทศอ่ืน ๆ ใน

ภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศอินเดียและประเทศจีน ดงันั้น ผลิตภณัฑส่์งออกของบริษทัจึงมีราคาท่ีแข่งขนัได ้

 บริษทัเช่ือว่าบริษทัมีเครือข่ายการจดัจ าหน่ายท่ีแข็งแกร่งในประเทศไทย และเน่ืองจากเครือข่ายการจดัจ าหน่ายท่ี

แข็งแกร่งของบริษทั แมแ้ต่คู่แข่งระหวา่งประเทศของบริษทัและผูป้ระกอบการผลิตภณัฑท่ี์ใชร่้วมกนัยงัใชเ้ครือข่าย

การจดัจ าหน่ายของบริษทัเพ่ือการเขา้ถึงตลาดไทย 

 บริษทัท าการเปรียบเทียบราคาระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดิบอย่างสม ่าเสมอก่อนท่ีจะท าค าสั่งซ้ือ เพ่ือท่ีจะไดรั้บราคาและ

เง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดส าหรับวตัถุดิบท่ีบริษทัจดัซ้ือ เม่ือไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ บริษทัจะรวมปัจจยัตน้ทุนวตัถุดิบในราคา

ท่ีเสนอใหแ้ก่ลูกคา้ เพ่ือลดความเส่ียงต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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 บริษทัรักษาตน้ทุนของสินคา้ให้ต ่าโดยการตรวจสอบว่าบริษทัมีห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

บริษทัด ารงความสมัพนัธ์ระยะยาวท่ีดีกบัผูจ้ดัหาท่ีมีอยู ่ซ่ึงบริษทัไดท้ าการประเมินโดยพิจารณาจากคุณภาพ และ/หรือ 

ปริมาณของวตัถุดิบ ราคา ความน่าเช่ือถือ และความตรงต่อเวลา โดยทัว่ไปผูจ้ดัหาวตัถุดิบของบริษทัสามารถส่งมอบ

ไดต้ามก าหนดและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเฉพาะของบริษทั ซ่ึงท าให้บริษทัสามารถจดัการก าลงัการผลิตของบริษทัได้

โดยมีช่วงเวลาสูญเปล่า (down-time) นอ้ยท่ีสุด โดยปกติในแต่ละโครงการ บริษทัจะจดัหาวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาหลายราย 

และไม่พ่ึงพาผูจ้ดัหาเพียงรายเดียว เพ่ือความมีประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนและความน่าเช่ือถือ 

 ค าสั่งซ้ือขนาดใหญ่ของบริษทัท าให้บริษทัสามารถเจรจาต่อรองกับผูจ้ ัดหาวตัถุดิบได้ดี โดยบริษทัเช่ือว่าบริษัท

สามารถรับประโยชน์จากการประหยดัตน้ทุนจากขนาดของกิจการท่ีใหญ่ข้ึน (economies of scale) ผ่านการซ้ือกิจการ 

Thipha Cables Dovina และ TCI ซ่ึงท าให้บริษทัสามารถปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ลดความเส่ียงด้านโลจิ

สติกส์ และลดตน้ทุนในการด าเนินงาน ค าสัง่ซ้ือขนาดใหญ่ท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นเป็นผลมาจากการขยายขนาดการประกอบการ

ของบริษทั และการรวมแพลตฟอร์มการจดัหา ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของบริษทัท่ีจะไดรั้บราคาวตัถุดิบซ่ึงเป็นท่ี

แข่งขันได้มากกว่า นอกจากน้ี บริษัทยงัมีการเจรจาและจัดหาวตัถุดิบกับผูจ้ ัดหาโดยตรง ซ่ึงเป็นการหลีกเล่ียง

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายใหแ้ก่ตวักลาง 

 การบูรณาการกระบวนการผลิตและจดัจ าหน่ายช่วยให้บริษทัสามารถบริหารจดัการการผลิตสายเคเบ้ิลตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน ดว้ยการแบ่งเป็นกลุ่มตามขอ้ก าหนดเฉพาะของสายเคเบ้ิล ตวัอยา่งเช่น เม่ือไดรั้บค าสัง่ซ้ือ 

ฝ่ายวางแผนของบริษทัจะวางแผนกระบวนการผลิตดว้ยการจดัสรรงานและค าสัง่ซ้ือไปยงัโรงงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง

ท าใหบ้ริษทัสามารถใชสิ้นคา้คงคลงัท่ีโรงงานแห่งใดแห่งหน่ึงในการด าเนินการค าสัง่ซ้ือโดยไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ

ขนยา้ยสินคา้คงคลงั อนัเป็นการเพ่ิมความมีประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนการผลิตของบริษทั 

บริษทัพฒันานวตักรรมผลติภัณฑ์และเทคโนโลยเีพือ่การผลติผลติภัณฑ์ทีม่ีความแตกต่างซ่ึงให้อัตราก าไรสูงกว่า เพือ่การเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าและภาคธุรกจิใหม่ 

เพ่ือท่ีจะรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาดของบริษทั (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ส าหรับสายแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษ) บริษทั
ไดพ้ฒันานวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กบักลุ่มผลิตภณัฑ์แรงดนัไฟฟ้าสูงของบริษทั 
PDITL ไดจ้ดัสรรงบประมาณสูงถึงร้อยละ 1.0 ของรายไดใ้นแต่ละปีเร่ิมตั้งแต่ปี 2559 เพ่ือเป็นเงินทุนส าหรับการวจิยัและพฒันา
ในดา้นต่าง ๆ เช่น นวตักรรมผลิตภณัฑ ์คุณสมบติัในการใชง้านของผลิตภณัฑ ์และวตัถุดิบ (รวมถึงโพลิเมอร์และโลหะท่ีไม่ใช่
เหลก็) 

ในปี 2536 PDITL เป็นผูผ้ลิตรายแรกในประเทศไทยท่ีใชเ้ทคโนโลยี VCV ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล ซ่ึงท า
ให้สามารถผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษได้ ปี 2537  PDITL เร่ิมผลิตสายไฟฟ้าท่ีมีตัวน าไฟฟ้าแบบมิลลิเคน (Milliken 
conductors) ปี 2560 PDITL เป็นบริษทัแรกในประเทศไทยท่ีเร่ิมใหบ้ริการตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสูงแบบเคล่ือนท่ี (High 
Voltage Mobile Testing Unit) เพ่ือการให้บริการทดสอบระบบสายแรงดันไฟฟ้าสูงแบบให้บริการถึงสถานท่ีแก่ลูกค้าตาม
มาตรฐาน IEC ซ่ึงท าให้บริษทัสามารถตรวจสอบการร่ัวของไฟฟ้าหรือความผิดพลาดในโครงสร้างสายไฟฟ้าท่ีอาจเกิดระหวา่ง
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การติดตั้ง ส่งผลให้ลูกคา้มัน่ใจไดว้่าการติดตั้งสายไฟจะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภยั ปี 2561 PDITL 
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑส์ายส่งไฟฟ้าอลูมิเนียมแบบใหม่ซ่ึงมีคุณสมบติั เช่น มีเหล็กกลา้เป็นส่วนเสริม หรือส่วนหลกั ซ่ึงท าให้มี
การน าไฟฟ้าดีกว่าสายส่งไฟฟ้าทัว่ไป ปี 2563 บริษทัปรับปรุงตน้ทุนประสิทธิผลของผลิตภณัฑส์ายเคเบ้ิลแผงโซล่าร์ เพ่ือลด
ต้นทุนลงประมาณร้อยละ 27.0 โดยการเน้นท่ีการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีดีข้ึน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
เทคโนโลยท่ีีบริษทัใชใ้นผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้ “ธุรกิจ - เทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนา”  

บริษทัมีฐานลูกค้าทีห่ลากหลาย รวมถงึความสัมพนัธ์ทีม่ั่นคงแข็งแกร่งระยะยาวกบัลูกค้าช้ันดใีนภาครัฐและภาคเอกชน 

บริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผูจ้ดัจ าหน่าย และผูพ้ฒันาและเจา้ของ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งสาธารณะ ปิโตรเคมี น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ และอสงัหาริมทรัพย ์โดย
บริษทัไม่ไดพ่ึ้งพาอุตสาหกรรมเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง และบริษทัสามารถรองรับความผนัผวนตามวงจรของอุตสาหกรรมได ้

ผลงานท่ีมีคุณภาพและการส่งมอบท่ีตรงต่อเวลาอย่างสม ่าเสมอของบริษทั ท าให้บริษทัสามารถสร้างความสัมพนัธ์
ระยะยาวกบัทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลาดจนบริษทัเอกชนรายใหญ่และบริษทัวิศวกรรมระดบัโลก เช่น Siemens, 
Energex, ABB, Alstrom และ General Electric บริษทัร่วมมือกบัลูกคา้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ท่ีตรงกบัตามความ
ต้องการเฉพาะของโครงการของลูกค้า ซ่ึงบริษัทเช่ือว่าปัจจัยดังกล่าวท าให้บริษัทมีความแตกต่างไปจากคู่แข่ง และมี
ความสมัพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งกบัลูกคา้ การท่ีบริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ช่วยเพ่ิมความภกัดีของลูกคา้ต่อ
ผลิตภณัฑข์องบริษทั ทั้งน้ี ลูกคา้ภาครัฐท่ีส าคญัของบริษทัรวมถึง กฟผ. กฟภ. และ EVN ซ่ึงเป็นลูกคา้ของบริษทัมาถึง 50 ปีแลว้ 
โดยรัฐวสิาหกิจเหล่าน้ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ นอกจากน้ี เน่ืองจากประเทศไทยและ
ประเทศเวยีดนามเป็นตลาดท่ีก าลงัเติบโต ซ่ึงรัฐบาลทั้งของประเทศไทยและประเทศเวยีดนามใหค้วามส าคญัแก่การพฒันาระบบ
สายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล ระบบโทรคมนาคม ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบสายไฟฟ้าใตดิ้น เป็นส าคญั ดงันั้น บริษทัจึงใช้
ความสัมพนัธ์ท่ีแข็งแกร่งกบัรัฐวิสาหกิจเพ่ือเขา้ร่วมในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านั้น นอกจากน้ี การส่งออกสายไฟฟ้า
และสายเคเบ้ิลของบริษทัก็ยงัช่วยในการบริหารความเส่ียงดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได ้ทั้งน้ี 
ลูกคา้ภาครัฐในต่างประเทศของบริษทัรวมถึง Dubai Electricity & Water Authority, Singapore Power และ Jordanian Electric 
Power 

บริษทัมีคณะกรรมการและผู้บริหารซ่ึงมีประสบการณ์ พร้อมทัง้การก ากบัดูแลกจิการทีเ่ข้มแข็ง 
ผูบ้ริหารหลกัของบริษทัประกอบดว้ยประธานกรรมการ คือ นายชนินทร์ เยน็ใจสุด และกรรมการ ไดแ้ก่ นาย ประ

กรณ์ เมฆจ าเริญ และ นาย นิรุทธ เจียกวธัญญู ซ่ึงมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล และ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์รวมกนักวา่ 50 ปี ภายใตก้ารบริหารของผูบ้ริหารปัจจุบนั บริษทัสามารถเพ่ิมรายไดห้ลกัรวมของ PDITL 
โดยมี CAGR ท่ีร้อยละ 14.0 จากเดิม 6,024 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 10,158 ลา้นบาทในปี 2562 และ Adjusted Core EBITDA 
ของบริษทัเติบโตข้ึนโดยมี CAGR ท่ีร้อยละ 101.7 จากเดิม 64 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 1 ,055 ลา้นบาทในปี 2562 โดยการ
ด าเนินการต่าง ๆ รวมถึง 

 การสร้างการเติบโตโดยการขยายกิจการ การสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้ การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ

การสร้างความหลากหลายให้แก่ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั และการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย รวมถึงการ

ส่งออก 
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 การสร้างความเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจของบริษทัจากภายในและภายนอก ทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศ  

 การปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการท าก าไรของบริษทั โดยเนน้ท่ีความเป็นเลิศในการด าเนินงาน และ

การใชต้น้ทุนและทรัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

 การสร้างความเป็นหุน้ส่วน และการเขา้ซ้ือและรวมบริษทัและธุรกิจในเชิงกลยทุธ์อยา่งประสบความส าเร็จ 

ผูบ้ริหารของบริษทัมีการบริหารจดัการพนกังานกวา่ 1,900 คน และไดป้ลูกฝังวฒันธรรมองคก์รท่ีแขง็แกร่ง โดยเนน้ท่ี
สวสัดิการของพนกังานและการพฒันาบุคลากร อายงุานโดยเฉล่ียของพนกังานท างานเต็มเวลาของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 คือประมาณ 10 ปี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผูบ้ริหารหลกัของบริษทัในฝ่ายผลิตและฝ่ายวิจยัและพฒันาไดท้ างานกบับริษทัยอ่ย
ของบริษทัมากวา่ 15 ปี บริษทัยงัไดใ้ช ้“นโยบายไม่เกษียณอาย”ุ ซ่ึงท าให้บริษทัสามารถสั่งสมความรู้และประสบการณ์ไดจ้าก
ทางผูบ้ริหารและพนกังานหลกัของบริษทั 

บริษทัให้ความมุ่งมัน่กบัการฝึกอบรมและการแบ่งปันดา้นความรู้วิธีการ นับตั้งแต่การซ้ือกิจการ PDITL บริษทัได้
รักษาบุคลากรเดิมจ านวนมากไว ้ซ่ึงท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ธุรกิจจะมีความต่อเน่ือง ในปัจจุบนั Mr. Vo Tan Thinh ผูก่้อตั้งของ Thipha 
Cables และ Dovina เป็นประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิของกิจการในประเทศเวียดนาม ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกต่อการรวม
ธุรกิจบริษทัยอ่ยในประเทศไทยและประเทศเวียดนามของบริษทั นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีบริษทัซ้ือกิจการ Thipha Cables และ 
Dovina แลว้ พนกังานประมาณ 30 คนของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามไดเ้ขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมทางออนไลน์ท่ีเก่ียวกบั
โรงงานผลิตของบริษทัในประเทศไทย และไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษ ทั้งน้ี บริษทัมี
แผนท่ีจะเร่ิมโครงการฝึกอบรมในพ้ืนท่ี (on-site training) เพ่ิมเติมในประเทศไทยส าหรับพนักงานของบริษทัย่อยในประเทศ
เวยีดนามในทนัทีท่ีมีการผอ่นคลายขอ้จ ากดัการเดินทางระหวา่งประเทศไทยและประเทศเวียดนามอนัเน่ืองจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19  

เน่ืองจากบริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัไดถื้อปฏิบติันโยบายการก ากบัดูแล
กิจการ 

ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีปี 2550 ของส านกังาน ก.ล.ต. 

กลยุทธ์ของบริษัท 

บริษทัเช่ือวา่กลยทุธด์งัต่อไปน้ีจะช่วยสนบัสนุนธุรกิจของบริษทั 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้น าตลาดในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทยและประเทศ
เวยีดนาม 

ตามขอ้มูลของ Frost & Sullivan คาดวา่ความตอ้งการไฟฟ้าในประเทศไทยจะเติบโตข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสู่
ความเป็นเมืองและการพฒันาอุตสาหกรรม ซ่ึงจะตอ้งการการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า การเติบโตของพลงังานหมุนเวยีน 
และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน (รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลท่ีเอ้ือต่อการด าเนินโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน) โดยคาดวา่
สถานการณ์ดงักล่าวน้ีจะมีผลกระทบในทางบวกต่ออุปสงคข์องสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คาดวา่อุตสาหกรรม
สายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศไทยจะเติบโตจากประมาณ 1.6 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 เป็น 2.3 พนัลา้นดอลลาร์
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สหรัฐในปี 2567 ตามขอ้มูลของ Frost & Sullivan นอกจากน้ี ยงัคาดวา่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่จะกระตุน้
อุปสงค์ของสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลแรงดนัไฟฟ้าต ่า ปานกลาง และสูงอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาท่ีคาดการณ์ในอนาคต 
นอกจากน้ี ตามขอ้มูลของ Frost & Sullivan ประเทศเวียดนามซ่ึงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง ความตอ้งการไฟฟ้าสูง 
นโยบายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาลท่ีเอ้ืออ านวย และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในภาคพลงังานซ่ึงมีปัจจยัหลกัท่ีกระตุน้อุปสงคส์ าหรับอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล มีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีคลา้ยคลึง
กบัประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในทั้งสองประเทศน้ี ไดมี้ความล่าชา้ในการด าเนินนโยบายและโครงการขนาดใหญ่ หรือไดมี้
สภาวะเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความทา้ทายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อนัเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึง
ไดส่้งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล อยา่งไรก็ตาม มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลอาจ
ช่วยปรับปรุงภาพรวมของอุตสาหกรรมใหดี้ข้ึน โดย Frost & Sullivan คาดวา่อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศ
เวยีดนามจะฟ้ืนตวัในปี 2564 และเติบโตโดยมี CAGR ท่ีร้อยละ 15.9 จากปี 2563 ถึงปี 2567 นอกจากน้ี เป็นท่ีคาดวา่การลงทุนท่ี
ส าคญัในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโครงข่ายไฟฟ้าน่าจะเกิดข้ึนภายในปี 2566 ดังนั้น ตามขอ้มูลของ Frost & 
Sullivan จึงมีการคาดการณ์วา่ตลาดส าหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลแรงดนัไฟฟ้าต ่า ปานกลาง และสูงจะครองส่วนแบ่งตลาด
โดยรวมในประเทศเวียดนามในช่วงระยะเวลาท่ีคาดการณ์ในอนาคต ทั้งน้ี จากการเพ่ิมข้ึนของความตอ้งการไฟฟ้าในภูมิภาค
อาเซียน Frost & Sullivan จึงคาดวา่จะมีความตอ้งการส าหรับโครงข่ายไฟฟ้า (เช่น โครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Grid Line)) 
เพ่ิมข้ึนจากการผลกัดนัของภาคพลงังานหมุนเวียนท่ีก าลงัเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัคาดวา่การพฒันารถไฟฟ้าและเมืองอจัฉริยะใน
ภูมิภาคอาเซียน จะช่วยเพ่ิมจ านวนการใชส้ายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลก าลงัไฟฟ้าต ่าและปานกลางในภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่ปี 2563 
ถึงปี 2567 

โครงการท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศไทยและประเทศเวยีดนามมีดงัน้ี 
ช่ือโครงการ มูลค่าโครงการ 
โครงการในประเทศไทย (2563-2568)  
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ/ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าใตดิ้นของ กฟภ. 239 พนัลา้นบาท 
สายเคเบ้ิลใตดิ้นของ กฟน.  143 พนัลา้นบาท 
สายส่งกระแสไฟฟ้าเสน้ทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 77 พนัลา้นบาท 

สายส่งกระแสไฟฟ้าปรับปรุงใหม่ของ กฟน. 110 พนัลา้นบาท 
โครงการขนาดใหญ่อ่ืน ๆ  1,796 พนัลา้นบาท 
  
โครงการในประเทศเวยีดนาม (2564-2568)  
โรงไฟฟ้า 26 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
สายส่งไฟฟ้า 10 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ท่ีมา: Frost & Sullivan Report 

เน่ืองจากการใชส้ายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลแรงดนัต ่าถึงสูงพิเศษมีความส าคญัต่อโครงการดงักล่าวขา้งตน้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง การใชส้ายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลแรงดนัสูงและสูงพิเศษส าหรับสายส่งไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลใตดิ้น บริษทัจึงเช่ือวา่บริษทั
จะไดรั้บผลกระทบในทางบวกจากอุปสงคท่ี์สูงข้ึนน้ี เน่ืองจาก PDITL เป็นผูผ้ลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสูงพิเศษหุ้มฉนวนเพียงราย
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เดียวในประเทศไทย บริษทัตั้งใจท่ีจะประมูลงานใหม่ในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ รวมถึงโครงการภาคเอกชนขนาด
ใหญ่ต่อไป ดว้ยการเนน้ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ การส่งมอบท่ีตรงต่อเวลา และการยกระดบัการใหบ้ริการ ในการน้ี เน่ืองจากบริษทั
ไดข้ยายขอบเขตของผลิตภณัฑข์องบริษทั บริษทัตั้งใจท่ีจะเพ่ิมศกัยภาพในการเป็นร้านคา้เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิม
ความภกัดีในผลิตภณัฑข์องบริษทัเน่ืองจากจะช่วยท าใหก้ระบวนการจดัซ้ือของลูกคา้มีความสะดวกข้ึน 

เพ่ือท่ีจะตอบสนองอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑ์แรงดนัไฟฟ้าต ่าถึงสูง บริษทัจึงตั้งใจท่ีจะเพ่ิมการผลิตผลิตภณัฑ์
แรงดนัไฟฟ้าต ่าถึงปานกลาง และผลิตภณัฑแ์รงดนัไฟฟ้าสูงพิเศษ ดว้ยการเพ่ิมการใชป้ระโยชน์จากก าลงัการผลิตซ่ึงมีการติดตั้ง
ใหม่ท่ีโรงงานระยองและโรงงานบางพลีของบริษทั ดว้ยอตัราการใชป้ระโยชน์โดยเฉล่ียท่ีโรงงานของบริษทัท่ีประมาณร้อยละ 
51.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัจึงคาดวา่จะสามารถขยายการผลิตไดโ้ดยใชร้ายจ่ายประเภททุนต ่าท่ีสุด บริษทัตั้งใจท่ีจะ
เพ่ิมค่า OEE หรือค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร ท่ีร้อยละ 10.0 ถึง 20.0 ดว้ยการลดเวลาการสลบังาน (switching time) 
ของสายการผลิตซ่ึงช่วยเพ่ิมก าลงัการผลิตโดยไม่มีรายจ่ายดา้นทุนเพ่ิมเติม บริษทัมุ่งท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการแข่งขนัของ
โรงงานผลิตท่ีสมุทรสาครโดยการเพ่ิมก าลงัการผลิตและค่า OEE ส าหรับโรงงานผลิตของบริษทัและก าลงัการผลิตแต่ละแห่ง 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “- ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ของบริษัท – โรงงานและก าลงัการผลิต” ดว้ยท าเล
ท่ีตั้งในการผลิตท่ีกวา้งขวางข้ึน บริษทัคาดวา่บริษทัจะมีความคล่องตวัมากข้ึนในดา้นการบริหารจดัการการผลิตระหวา่งโรงงาน
ซ่ึงจะท าให้บริษทัสามารถส่งมอบผลิตภณัฑไ์ดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึนและเพ่ิมการใชป้ระโยชน์โดยรวมได้
มากข้ึน 

บริษทัตั้งใจจะเน้นทีก่ารผลติสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลแรงดนัไฟฟ้าปานกลาง สูง และสูงพเิศษต่อไปเพือ่รักษาอัตราก าไรทีสู่ง 

บริษทัตั้งใจจะเพ่ิมยอดขายของผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราก าไรสูงซ่ึงผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีไดแ้ก่สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูง
พิเศษ ซ่ึงมีอตัรา throughput margin ท่ีร้อยละ 37.8 และสายไฟฟ้าส าหรับวตัถุประสงคพ์ิเศษซ่ึงมีอตัรา throughput margin ท่ีร้อย
ละ 31.6 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 นอกจากน้ี บริษทัตั้งใจจะลดยอดขายของสายไฟฟ้าเปลือยเน่ืองจาก
มีอัตราก าไรต ่ากว่า โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัรา throughput margin ท่ีสูงกว่าของสาย
แรงดนัไฟฟ้าสูงพิเศษและสายไฟฟ้าเพ่ือวตัถุประสงคพิ์เศษ เม่ือเปรียบเทียบกบัสายไฟฟ้าอ่ืน ๆ ในหวัขอ้ “- ธุรกิจสายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล้ของบริษัท – ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท” แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดยอดขายจ าแนกตามกลุ่มผลิตภณัฑใ์น
ประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม และอตัรา throughput margin ท่ีสมัพนัธ์กนั 
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หมายเหต ุ
(1) ค านวณตามอตัรา throughput margin ของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทท่ีผลิตและจ าหน่ายโดย PDITL ตลอดช่วงระยะผล

การด าเนินงาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “การวิเคราะห์และค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายจัดการ – ความสามารถในการปรับราคาขายของผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทผลิตตามความผันผวนทางด้าน
ราคาของวตัถดิุบท่ีใช้” 

(2) ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2562 ถึงช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 Dovina ไดท้ยอยหยดุการส่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัประเทศอินเดีย 

และส่วนใหญ่ส่งออกผลิตภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นภายใตส้ญัญาท่ีมีอยูแ่ลว้ 

นอกจากน้ี ดว้ยการซ้ือกิจการ Thipha Cables และ Dovina บริษทัตั้งใจท่ีจะเพ่ิมก าลงัการผลิตโดยรวมส าหรับผลิตภณัฑ์
แรงดนัไฟฟ้าสูง และเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย การเสนอขาย และความเช่ียวชาญในดา้นสายแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษของ
บริษทั ประวติัผลงานของ PDITL จะช่วยส่งเสริมความสามารถของ Thipha Cables ในการประมูลงานส าหรับผลิตภณัฑข์นาด
ใหญ่ข้ึน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โรงงานท่ีลองอนัมีอตัราการใชก้ าลงัการผลิตประมาณร้อยละ 45.0 บริษทัจึงคาดวา่จะ
สามารถขยายการผลิตของบริษทัได้ดว้ยการใชเ้งินทุนเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากในปัจจุบนัโรงงานท่ีลองอนัได้ติดตั้งอุปกรณ์
ส าหรับการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษแลว้ (รวมทั้งหอ้งทดสอบแรงดนัไฟฟ้าสูง)  

บริษทัตั้งใจจะผลิตสายไฟฟ้าเพื่อวตัถุประสงคพิ์เศษส าหรับใชใ้นภาคธุรกิจพลงังานหมุนเวยีน ตามขอ้มูลของ Frost & 
Sullivan ตาม REmap 2036 ประเทศไทยไดต้ั้งเป้าหมายจะมีก าลงัการผลิตรวมส าหรับพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ 17 กิกะวตัตภ์ายใน
ปี 2579 ทั้งน้ีตามแผนพฒันาพลงังานฉบบัแกไ้ขของประเทศไทย คาดวา่ส่วนแบ่งของพลงังานหมุนเวียนจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
18 ภายในปี 2580 นอกจากน้ี ประเทศเวียดนามก าลงัส่งเสริมการผลิตพลงังานจากทรัพยากรหมุนเวียนเช่นเดียวกนั โดยบริษทั
คาดวา่การเนน้ท่ีผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราก าไรสูง เช่น สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางและสูง และสายไฟฟ้าเพ่ือวตัถุประสงคพิ์เศษจะท า
ใหบ้ริษทัสามารถไดรั้บประโยชน์จากการเติบโตของภาคธุรกิจพลงังานหมุนเวยีน 
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บริษทัยงัมีความตั้งใจจะเนน้ท่ีการผลิตสายไฟฟ้าเพ่ือวตัถุประสงคพิ์เศษ และบริษทัก าลงัร่วมมือกบัพนัธมิตรและ/หรือ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือพฒันาสายเคเบ้ิลท่ีใชใ้นกิจการทหาร สายเคเบ้ิลใตน้ ้ า และ/หรือสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลส าหรับใชใ้น
อุตสาหกรรมอวกาศและยานอวกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษทัก าลงัพฒันาสายเคเบ้ิลใตน้ ้ าในประเทศเวียดนามเพ่ือทดแทน
ผลิตภณัฑน์ าเขา้จากยโุรป บริษทัก าลงัอยูใ่นระหวา่งกระบวนการยืน่ของการรับรองมาตรฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์
เหล่าน้ี บริษทัคาดวา่จะไดรั้บการรับรองมาตรฐานภายในระยะอนัใกลถึ้งปานกลาง นอกจากน้ี บริษทัมีความตั้งใจจะพฒันาสาย
ส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง และด้วยการเน้นท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตราก าไรสูง บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะเพ่ิมอัตรา Adjusted Core 
EBITDA ของบริษทัจากร้อยละ 8.0 ถึงร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 15.0 ถึงร้อยละ 18.0 

บริษัทจะต่อยอดการขายข้ามกลุ่มผลิตภัณฑ์แรงดันไฟฟ้า ใช้ประโยชน์จากความเป็นผู้น าตลาดและจุดแข็งในผลิตภัณฑ์สาย
เคเบิ้ลแรงดนัไฟฟ้าสูง และขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายในประเทศต่อไป 

บริษทัเติบโตข้ึนจากความเช่ียวชาญและช่ือเสียงในผลิตภณัฑส์ายเคเบ้ิลแรงดนัไฟฟ้าสูง และไดส้ร้างเครือข่ายการจดั
จ าหน่ายในประเทศไทยส าหรับผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าครบทุกประเภทผา่นช่องทางธุรกิจกบัภาครัฐ (B2G) ธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) 
ธุรกิจกบัลูกคา้ (B2C) และการส่งออก อน่ึง บริษทัเช่ือวา่บริษทัจะสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานลูกคา้ของอดิสรเพ่ือแนะน าและ
จ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทัต่อกลุ่มลูกคา้ใหม่ในอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซ และบริษทัมีแผนท่ีจะขยาย
ช่องทาง B2C และช่องทางส่งออกของบริษทัภายในประเทศไทยต่อไป 

ในประเทศเวียดนาม ท่ีผ่านมาบริษทัได้เน้นท่ีช่องทาง B2G และ B2B แต่เน่ืองจากบริษทัมองเห็นโอกาสท่ีจะใช้
ช่องทางเพ่ิมเติม เช่น ผา่นทางการผลิตผลิตภณัฑข์องบริษทัในประเทศเวยีดนามเพ่ือธุรกิจ B2C และการส่งออก ดงันั้น บริษทัจึง
ก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการขยายฝ่ายการตลาดและการจดัจ าหน่ายของบริษทัในประเทศเวียดนาม และก าลงัสรรหาบุคคลากรหลกัท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่ายในประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายเพ่ือขายให้แก่ผูจ้ดัจ าหน่ายประมาณ 
2,000 ถึง 3,000 รายในประเทศเวยีดนามภายในระยะเวลาอนัใกลห้รือปานกลางน้ี 

บริษทัตั้งใจท่ีจะส่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาดท่ีก าลงัเติบโตต่อไป พร้อมทั้งขยายการส่งออกไปยงัตลาดท่ีเติบโตเตม็ท่ี
แลว้ โดยมีเป้าหมายการส่งออกไปยงั 50 ประเทศภายในปี 2565 บริษทัเช่ือว่าธุรกิจส่งออกของบริษทัจะเติบโตในขณะท่ีการ
หยุดชะงักในสายงานห่วงโซ่อุปทานก าลงัเพ่ิมข้ึนอนัเน่ืองจากการปัญหาดา้นความสัมพนัธ์ทางการคา้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน) และผลิตภณัฑข์องบริษทัมีราคาท่ีแข่งขนัไดเ้น่ืองจากขอ้ตกลงการคา้เสรีจ านวน 
26 ฉบบั และ 38 ฉบบั ท่ีประเทศเวียดนามและประเทศไทยไดเ้ขา้ท าตามล าดบั ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2563 ตามรายงาน Asia 
Regional Integration Center ของธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเซีย บริษทัมีแผนท่ีจะผลิตผลิตภณัฑส์ าหรับตลาดลูกคา้ทัว่ไป (mass-
market products) ซ่ึงมีความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ในตลาด แต่เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ 

บริษัทตั้งใจจะเจาะตลาดใหม่โดยใช้ก าลงัการผลติที่มีอยู่ และโดยการซ้ือธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ฐานตลาด 
และช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษทัเช่ือว่าบริษทัไดพ้ฒันาแนวทางท่ีย ัง่ยืนในการควบรวมและซ้ือกิจการและการลงทุน โดยเน้นท่ีโอกาสซ่ึงช่วย
ส่งเสริมการเสนอขายผลิตภณัฑ ์เพ่ิมฐานตลาด ขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย และพ่ึงพาขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศท่ีจะเอ้ือ
ต่อการส่งออก บริษัทจะปรับปรุงกลยุทธ์การควบรวมและซ้ือกิจการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกิจการเป้าหมายจาก
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ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของบริษทั โดยหลกัเกณฑด์งักล่าวรวมถึงความสามารถและศกัยภาพท่ีจะขยายการเสนอขายผลิตภณัฑ์
ของบริษทั การเขา้สู่ตลาดท่ีส่งเสริมกันหรือตลาดใหม่ การได้มาซ่ึงเทคโนโลยีและทกัษะใหม่ ๆ การสร้างรายได้และการ
ประหยดัจากการใชต้น้ทุนรวมกนั (cost synergies) และการขยายฐานลูกคา้ 

บริษทัจะก าหนดและแสวงหากิจการเป้าหมายท่ีเหมาะสมเพ่ือการควบรวมและซ้ือกิจการต่อไป กิจการเป้าหมายเหล่าน้ี
รวมถึงธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลอ่ืน ๆ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือส่งเสริมธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลซ่ึงตั้งอยูใ่นตลาด
เกิดใหม่ต่าง ๆ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย หรือ ภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

บริษัทตั้งใจจะเพิ่มคุณค่าที่มีอยู่ ในกลุ่มของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นและด ารงความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน ด้วย
กระบวนการผลติทีม่ีประสิทธิภาพและกระบวนการผลติที่มุ่งเน้นการขจดัความสูญเปล่า  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้น 8,978 ลา้นบาท หน้ีสินหมุนเวยีนท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 1,064 ลา้นบาท 
และหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 3,684 ลา้นบาท บริษทัตั้งใจจะลดหน้ีสินดว้ยเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน ซ่ึง
เป็นการลดภาระหน้ีและค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของกลุ่มของบริษทัและของบริษทั 

นอกจากน้ี บริษทัตั้งใจจะปรับโครงสร้างของ PDITL ให้เป็นศูนยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศในประเทศไทย ทั้งน้ี
เพ่ือท่ีจะมีคุณสมบติัเป็นศูนยก์ลางธุรกิจระหวา่งประเทศ บริษทัคาดหมายวา่ PDITL จะให้บริการสนบัสนุน (เช่น ดา้นองคก์ร
หรือเทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ) แก่บริษทัในเครือแห่งอ่ืน ๆ ของบริษทั เช่น Thipha Cables และ Dovina ตามพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 674) บริษทัท่ีมีคุณสมบติัจะไดรั้บอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลท่ีลดลงเป็นร้อยละ 3.0 ถึงร้อยละ 8.0 ส าหรับรายไดท่ี้เขา้เง่ือนไข (ข้ึนอยูก่บัจ านวนของรายจ่ายในประเทศไทย
ในแต่ละปี) แทนอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีร้อยละ 20.0 

บริษทัพยายามท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านตน้ทุนด้วยการจดัหาวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาหลกั และเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท บริษัทได้รวมค าสั่งซ้ือโลหะของบริษัทกับ PDITL ทั้ งส าหรับการ
ด าเนินงานในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะซ้ือกิจการ Thipha Cables และ Dovina ในเดือนมีนาคม 2563 
ระยะเวลาการช าระหน้ีของ PDITL กบัคู่คา้ของบริษทัในประเทศไทยมีตั้งแต่ช าระเงินเม่ือซ้ือจนถึง 270 วนั เม่ือการซ้ือกิจการ
เหล่าน้ีแลว้เสร็จ บริษทัไดร้วมระบบการจดัซ้ือของไทยและเวยีดนาม และท าการเจรจาต่อรองระยะเวลาการช าระหน้ีกบัคู่คา้ใหม่ 
โดยในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 อายเุฉล่ียของเจา้หน้ีการคา้ของบริษทัคือ 199 วนั 201 วนั 
และ 168 วนั ตามล าดบั อน่ึง ธุรกิจของบริษทัในประเทศเวยีดนามมีระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีสั้นกวา่ (ไม่เกิน 180 วนัในกรณีของ 
Thipha Cables) เน่ืองจากประเทศเวยีดนามไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทย แต่ดว้ยการ
ซ้ือกิจการเม่ือเร็ว ๆ น้ีและการประสานการด าเนินการท่ีคาดหมายวา่จะไดจ้ากระบบการจดัซ้ือรวม รวมทั้งอ านาจต่อรองท่ีสูงข้ึน
จากการสั่งซ้ือรวมกนัขนาดใหญ่ บริษทัสามารถเจรจาต่อรองระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีนานกวา่และราคาท่ีดีกว่า และบริษทัจะ
พยายามน าระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีดีกวา่ดงักล่าวไปใชก้บับริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศเวียดนามดว้ย โดยเม่ือเร็ว ๆ  น้ี บริษทั
ไดรั้บระยะเวลาการช าระหน้ีสูงถึง 360 วนั หลงัจากการเขา้ซ้ือกิจการ Dovina และ Thipha Cables โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในหวัขอ้ “การวิเคราะห์และค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ – รายการในงบดลุ – ลกูหนี้
การค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน” 
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บริษทัจะยงัคงใชที้มงานการจดัการระบบการผลิตท่ีมุ่งเนน้การขจดัความสูญเปล่าซ่ึงประกอบดว้ยพนักงานจากสาย
งานต่าง ๆ (cross-function matrix) ต่อไปเพ่ือรักษาต้นทุนการด าเนินงานให้อยู่ในระดับต ่า บริษัทย่อยของบริษทัจะยงัคง
ด าเนินงานภายใตที้มท่ีรับผิดชอบในดา้นการจดัการในลกัษณะเดียวกนัต่อไปเพ่ือการควบคุมดูแลท่ีครอบคลุมยิ่งข้ึนในการ
ด าเนินงานทุกดา้น 

ธุรกจิสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ของบริษัท 

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั 

บริษทัใหค้วามส าคญัในการจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลเป็นหลกั (ซ่ึงท าจากทองแดงและอลูมิเนียม) โดยสามารถ
จ าแนกประเภทของสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลเป็นส่ีประเภท ดงัน้ี 

 สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพเิศษ 

สายแรงดนัไฟฟ้าสูงพิเศษมีแรงดนัสูงกวา่ 230 kV โดยทัว่ไป สายไฟฟ้าเหล่าน้ีผลิตโดย
ใชเ้ทคโนโลย ีVCV และมีตวัน าไฟฟ้าแบบมิลลิเคน (Milliken conductors) โดย PDITL 
สามารถทดสอบสายแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษทั้ งหมดท่ีห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้า
แรงดันสูงของบริษทัและหน่วยบริการตรวจสอบคุณภาพสายแรงดันไฟฟ้าสูงแบบ
เคล่ือนท่ี (High Voltage Mobile Testing Unit) ซ่ึงสายแรงดนัไฟฟ้าสูงพิเศษส่วนใหญ่
จะถูกน าไปใชเ้ป็นสายส่งไฟฟ้าแรงดนัสูงแบบพาดเสาเหนือดิน ฝังดิน หรือใตท้ะเล 
โดยปกติ สายไฟฟ้าเหล่าน้ีใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้า 
 

 

สายแรงดนัไฟฟ้าสูงมีแรงดนัตั้งแต่ 100 kV ถึง 230 kV โดยทัว่ไป สายไฟฟ้าเหล่าน้ีผลิต
โดยใช้เทคโนโลยี VCV และมีตวัน าไฟฟ้าแบบมิลลิเคน (Milliken conductors) สาย
แรงดนัไฟฟ้าสูงส่วนใหญ่จะถูกน าไปใชเ้ป็นสายส่งไฟฟ้าแบบพาดเสาเหนือดิน ฝังดิน 
และใตท้ะเล โดยปกติ สายไฟฟ้าเหล่าน้ีใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้า โครงการพลงังาน
หมุนเวยีน และโครงการปิโตรเคมี 

 

 

สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางมีแรงดนัตั้งแต่ 3 kV ถึง 100 kV สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางส่วน
ใหญ่จะถูกน าไปใชเ้ป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถไฟ (เช่น รถไฟลอยฟ้า) น ้ ามนัและก๊าซ 
โรงไฟฟ้า โครงการปิโตรเคมี และโครงการทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ียงัใชใ้น
ระบบการจ่ายไฟฟ้า 

 

 

โดยทั่วไป บริษัทจ าหน่ายสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษให้กับทั้ งภาครัฐ 
(B2G) และกบัผูป้ระกอบกิจการดว้ยกนั (B2B)  
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 สายไฟฟ้าแบบพิเศษไม่มีช่วงแรงดนัท่ีก าหนด แต่จะมีคุณลกัษณะพิเศษท่ีเป็นไปตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ ตวัอยา่งเช่น สายไฟฟ้าดงักล่าวอาจมีคุณสมบติัทนไฟ ทนแสง

อุลตราไวโอเลต น าสญัญาณ หรือสามารถป้องกนัน ้ าและเหมาะสมส าหรับใชง้านใตน้ ้ า 

สายไฟฟ้าเหล่าน้ีใช้ในโครงการและอาคารต่าง  ๆ  อาทิ รถไฟ (เช่น รถไฟลอยฟ้า) 

โรงงานน ้ ามนัและก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์โรงพยาบาล 

และท่าอากาศยาน 

โดยทัว่ไป บริษทัจดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าแบบพิเศษใหก้บัทั้งภาครัฐ (B2G) กบัผูป้ระกอบ
กิจการดว้ยกนั (B2B) กบัผูบ้ริโภค (B2C) และเพ่ือการส่งออก  

 

 

 สายแรงดันไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าอ่ืน  ๆ ส าหรับอาคาร มีแรงดัน 3 kV หรือต ่ากว่า 

สายไฟฟ้าเหล่าน้ีมีทั้งแบบหุม้เปลือกตะกัว่และไม่หุม้เปลือกตะกัว่ ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนด

เฉพาะของลูกคา้ แต่จะผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยี “skin” insulation ทั้งน้ี ลูกคา้ส่วนใหญ่

ของบริษัทต้องการการหุ้มฉนวนแบบสองชั้ นส าหรับสายแรงดันไฟฟ้าต ่ า  โดย

สายไฟฟ้าเหล่าน้ีมกัใชใ้นโครงการรถไฟ ก๊าซและน ้ ามนั โรงไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรม 

นอกจากน้ี ยงัใชท้ัว่ไปในระบบการจ่ายไฟฟ้า และสายไฟฟ้าเหล่าน้ียงัใชภ้ายในอาคาร

ทัว่ไป 

โดยทัว่ไป บริษทัจดัจ าหน่ายสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าให้กบัทั้งภาครัฐ (B2G) กบัผูป้ระกอบ
กิจการดว้ยกนั (B2B) กบัผูบ้ริโภค (B2C) และเพ่ือการส่งออก 

 

 สายไฟเปลือย มีแรงดันสูงถึง 500 kV สายไฟเหล่าน้ีทนต่ออุณหภูมิท่ีสูงและมีการ

หย่อนหรือโคง้ตวันอ้ย สายไฟเปลือยส่วนใหญ่ใชส้ าหรับโครงข่ายไฟฟ้า ระบบสายดิน 

และระบบป้องกนัฟ้าผา่ เป็นตน้ และไม่ตอ้งหุ้มฉนวน กระบวนการผลิตสายไฟฟ้าเหล่าน้ี

มีความซบัซอ้นนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลท่ีหุม้ฉนวน 

โดยทัว่ไป บริษทัจดัจ าหน่ายสายไฟเปลือยใหก้บัทั้งภาครัฐ (B2G) กบัผูป้ระกอบกิจการ
ดว้ยกนั (B2B) 

 

ผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราก าไรสูงของ PDITL ประกอบดว้ยสายแรงดนัไฟฟ้าสูงพิเศษ และสายไฟฟ้าแบบพิเศษ โดยมีอตัรา
throughput margin คิดเป็นร้อยละ 37.8 และร้อยละ 31.6 ตามล าดบั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ผลิตภณัฑ์
เหล่าน้ีมีการตั้งราคาสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าหรือสายไฟเปลือย เน่ืองจาก (ก) ความซบัซอ้นในกระบวนการ
ผลิต (เช่น การใชเ้ทคโนโลย ีVCV) (ข) ตอ้งใชร้ายจ่ายประเภททุนท่ีสูงในการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้ง
อุปกรณ์ทดสอบ เพื่อการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษ (ค) วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตมีคุณสมบติัดา้นความปลอดภยั (เช่น ฉนวน) 
และ (ง) ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัและการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือการผลิตสายไฟฟ้าเหล่าน้ี ตลอดจนตอ้งอาศยั
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ประสบการณ์และระยะเวลาเพ่ือการผลิตสายไฟฟ้าดงักล่าว ซ่ึงกระบวนการในการยื่นขอการอนุมติัและการรับรองมาตรฐานมี
ระยะเวลาท่ีค่อนขา้งนาน (ประมาณสองปี และมีค่าใชจ่้ายประมาณสองถึงสามลา้นดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากน้ี ยงัตอ้งไดรั้บการ
รับรองและการอนุมติัภายในประเทศจ านวนมาก เช่น การอนุมติัจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมของประเทศ
ไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศในการเขา้สู่
ตลาดในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม อีกทั้ง บริษทัยงัมีความสามารถในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลประเภทต่าง ๆ 
ตามความตอ้งการของลูกคา้ ท าให้บริษทัสามารถก าหนดราคาท่ีสูงส าหรับผลิตภณัฑข์องบริษทัได ้โดยทัว่ไปบริษทัจะก าหนด
ราคาขายให้แก่ลูกค้าโดยรวมต้นทุนค่าวตัถุดิบ ท าให้ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีมีอัตราก าไรจากการขายสินค้าท่ีสูงข้ึน ส่วนสาย
แรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าอ่ืน ๆ ส าหรับอาคาร รวมทั้งสายไฟเปลือย จะมีอตัราก าไรจากการขายสินคา้ท่ีต ่ากวา่ คือท่ีร้อยละ 
18.7 และร้อยละ 12.2 ตามล าดบั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดงันั้น ในปี 2562 PDITL ไดเ้ปล่ียนการผลิต
สายไฟเปลือยไปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราก าไรสูงกว่า และบริษทัตั้งใจท่ีจะด าเนินการในลกัษณะน้ีต่อไปในอนาคต โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “การวิเคราะห์และค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ - ปัจจัยส าคัญท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท – ความสามารถในการปรับราคาขายของผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทผลิตตามความผันผวน
ทางด้านราคาของวตัถดิุบท่ีใช้” 

โครงการส าคญัท่ีใชส้ายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทัไดแ้ก่ 
ปี โครงการ ลกัษณะโครงการ ทีต่ั้ง ลูกค้า 
2560 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบดว้ยหน่วย

ผลิตไฟฟ้า 10 หน่วย 
 มีก าลงัการผลิตรวม 
21,000 เมกะวตัต ์

อ าเภอแม่เมาะ  
จงัหวดัล าปาง 

กฟผ. 

2559 จุดรับแก๊ส เฟส 2 ของพี
ทีที แอลเอน็จี 
(PTTLNG Receiving 
Terminal Expansion 
Phase II) 

ประกอบดว้ยถงัเก็บ
ก๊าซธรรมชาติสองถงั 
ความจุ 160,000 
ลูกบาศกเ์มตร และ
หน่วยเปล่ียนสถานะ
จากของเหลวกลบัเป็น
ก๊าซ (regasification 
facilities) ซ่ึงมีก าลงั 
การผลิต 5.0 MT ต่อปี  

จงัหวดัระยอง  
ประเทศไทย 

บริษทั พีทีที แอลจีเอน็ 
จ ากดั 

2559 โครงการสถานีไฟฟ้า
ยอ่ย 132 kV 
 

โรงไฟฟ้า เมืองโกลกาตา  
ประเทศอินเดีย 

Regent Electro Mech 
Pvt Ltd  
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ปี โครงการ ลกัษณะโครงการ ทีต่ั้ง ลูกค้า 
2558 อาคารเทอร์มินลั 21 

โคราช 
โครงการแบบ
ผสมผสาน (Mixed-
Use) ประกอบดว้ย
ศูนยก์ารคา้และศูนยก์าร
ขนส่ง 

โคราช ประเทศไทย บริษทั สยาม รีเทล  
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์
จ ากดั 

2558 บลูพอร์ต หวัหิน ศูนยก์ารคา้และแฟชัน่ หวัหิน ประเทศไทย 
 

บริษทั หวัหินแอสเสท 
จ ากดั 

2557 อาคารไบเทค 2 ศูนยป์ระชุมชั้นน าใน
กรุงเทพฯ 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัภิรัชบุรี  

2557 โครงการรถไฟ 
ในเมืองกรุงเดลี 
 

ระบบขนส่งควาเร็วสูง กรุงนิวเดลี  
ประเทศอินเดีย 

ABB India Limited 

2557 ท่าอากาศยานวนิห์ อาคารท่าอากาศยาน กรุงฮานอย  
ประเทศเวยีดนาม 

Airport Corporation 
of Vietnam 

2556 อาคารมหานคร อาคารสูงระฟ้าแบบ
ผสมผสาน (Mixed-
Use)ซ่ึงเป็นอาคารสูง
ท่ีสุดในประเทศไทย 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย บริษทั คิงส์เพาเวอร์ 
มหานคร จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 โครงการก๊าซธรรมชาติ
เหลว (Integrated 
Liquefied Natural Gas 
Project) 
 

โครงการ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว 

ควนีส์แลนด ์ 
ประเทศออสเตรเลีย 

General Cable 
Australia 

2553 โครงการท่าอากาศยาน
นานาชาติมสัแคท 

ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองมสัแคท  
ประเทศโอมาน 

Bahwan Engineering 
Group 

2552 TATA Steel 
Kalinganagar Plant 
Project 
 

โรงงานเหลก็ เมืองชยัปุระ  
ประเทศอินเดีย 

TATA Steel Limited 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ของบริษทัในประเทศไทย 

บริษทัด าเนินธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศไทยโดยผ่าน PDITL โดยบริษทัผลิตสายไฟฟ้าทุกประเภท 
ตั้งแต่สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ สายไฟฟ้าแบบพิเศษ สายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าอ่ืน ๆ ส าหรับอาคาร และ

http://www.santosglng.com/
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สายไฟเปลือย ท่ีโรงงานในอ าเภอบางพลี ในจงัหวดัระยอง และในจงัหวดัสมุทรสาคร บริษทัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บัทั้งภาครัฐ 
(B2G) กบัผูป้ระกอบกิจการดว้ยกนั (B2B) กบัผูบ้ริโภคเอง (B2C) และเพ่ือการส่งออก โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน
หวัขอ้ “– โรงงานและก าลงัการผลิต” และ “ - การตลาดและการจัดจ าหน่าย - การจัดจ าหน่าย”  

PDITL เป็นผูน้ าด้านนวตักรรมในการประกอบกิจการเก่ียวกับสายไฟฟ้าในประเทศไทย ตวัอย่างเช่น ในปี 2536 
PDITL เป็นผูผ้ลิตรายแรกในประเทศไทยท่ีใชเ้ทคโนโลยี VCV ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล ท าให้สามารถผลิตสาย
แรงดนัไฟฟ้าสูงพิเศษได ้ในปี 2550 PDITL เป็นบริษทัแรกในประเทศไทยท่ีเร่ิมให้บริการตรวจสอบคุณภาพสายแรงดนัไฟฟ้า
สูงแบบเคล่ือนท่ี (High Voltage Mobile Testing Unit) เพื่อการให้บริการทดสอบระบบสายแรงดนัไฟฟ้าสูงแบบให้บริการถึง
สถานท่ีแก่ลูกคา้ตามมาตรฐาน IEC และ PDITL เป็นผูผ้ลิตในประเทศไทยเพียงรายเดียวท่ีผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสูงพิเศษหุม้ฉนวน 
ซ่ึงตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมคุณภาพอยา่งเขม้งวดและตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ยิง่ไปกวา่นั้น PDITL ยงัคงเนน้ในการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑซ่ึ์งมีอตัราก าไรสูง เช่น สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูง และสายไฟฟ้าแบบพิเศษ 

TCI ก่อตั้งข้ึนจากการควบรวมกิจการระหว่าง (ก) บริษทั ไทยเคเบ้ิล อินเตอร์เทค จ ากดั (ข) บริษทั กรีน อิเลคทริค เคเบ้ิล 
(ประเทศไทย) จ ากดั และ (ค) บริษทั สยาม คอปเปอร์ ร็อด 2015 จ ากดั ในปี 2562 ทั้งน้ี TCI เป็นส่วนท่ีช่วยเสริมการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราก าไรสูงของ PDITL และจากการท่ี TCI มุ่งเนน้ท่ีสายแรงดนัไฟฟ้าต ่า การซ้ือกิจการ TCI ท าใหบ้ริษทัสามารถ
เสนอผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าท่ีครบทุกประเภทใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทั 

PDITL มีรายไดห้ลกั ส าหรับปี 2561 จ านวน 10,426 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 จ านวน 10,158 ลา้นบาท ส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 5,103 ลา้นบาท และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 รวมเป็นเงิน 
5,308 ลา้นบาท อน่ึง PDITL มีรายไดจ้ากการขายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลจ านวน 10,150 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยรายไดจ้าก
การจ าหน่ายสายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 23.5 การจ าหน่ายสายไฟฟ้าแบบพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 6.2 การ
จ าหน่ายสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าส าหรับอาคาร คิดเป็นร้อยละ 43.1 และการจ าหน่ายสายไฟเปลือย คิดเป็นร้อยละ 27.1 
อยา่งไรก็ตาม PDITL มีตน้ทุนการขายสินคา้จ านวน 8,828 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 วตัถุดิบและตน้ทุนการแปรสภาพคิดเป็นร้อย
ละ 91.5 ตน้ทุนการผลิตคิดเป็นร้อยละ 6.5 ตน้ทุนแรงงานตรงคิดเป็นร้อยละ 1.3 และค่าเส่ือมราคาคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของตน้ทุน
สินคา้ท่ีขายในปี 2562 ตามล าดับ ซ่ึงท าให้ PDITL มีค่า Adjusted Core EBITDA ส าหรับปี 2561 เป็นจ านวน 835 ลา้นบาท 
ส าหรับปี 2562 เป็นจ านวน 1,055 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายนน 2562 เป็นจ านวน 507 ลา้นบาท และ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เป็นจ านวน 699 ลา้นบาท PDITL มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 เป็นจ านวน 463 
ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 เป็นจ านวน 479 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายนน 2562 เป็นจ านวน 226 ลา้น
บาท และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เป็นจ านวน 624 ลา้นบาทและมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของ PDITL 
(คือลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนและสินคา้คงเหลือ หักดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน) จ านวน 1,563 ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1,784 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 579 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 และจ านวน 2,057 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ี งบการเงินของ PDITL ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ไม่ไดร้วมผลการด าเนินงานของ TCI ภายหลงัจากท่ี PDITL ซ้ือกิจการ TCI ในปลายเดือนมีนาคม 2563 อยา่งไรก็
ตาม รายไดห้ลกั Adjusted Core EBITDA และก าไรสุทธิของ PDITL ท่ีเกิดจาก TCI ไม่ไดมี้นยัส าคญัทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ของบริษทัในประเทศเวยีดนาม 
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ก่อนการซ้ือกิจการ Thipha Cables และ Dovina นั้น Thipha มุ่งเน้นท่ีการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าถึงปานกลาง และ
สายไฟเปลือย ส่วน Dovina น าเขา้วตัถุดิบ เช่น ทองแดงแผ่นและกอ้นอลูมิเนียม และผลิตผลิตภณัฑ์โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก เช่น 
ลวดทองแดง สายทองแดงกลม ลวดทองแดงชุบดีบุก ลวดอลูมิเนียมกลม และส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีท าจากพีวีซี ทั้งน้ี Thipha 
Cables และ Dovina มีโรงงานตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัลองอนั ประเทศเวียดนาม และส่วนใหญ่จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัทั้งภาครัฐ 
(B2G) และกบัผูป้ระกอบกิจการดว้ยกนั (B2B) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “- โรงงานและก าลังการผลิต” และ 
“- การตลาดและการจัดจ าหน่าย –การจัดจ าหน่าย” นอกจากน้ี Dovina ยงัขายวตัถุดิบขา้งตน้โดยเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ อน่ึง 
ตั้ งแต่เดือนธันวาคม 2562 และในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 Dovina ได้ทยอยลดการส่งออกผลิตภณัฑ์ไปยงัประเทศอินเดีย
ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่ส่งออกผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามท่ีไดมี้การก าหนดเอาไวต้ามสญัญาท่ีมีอยู ่

เน่ืองจากโรงงานท่ีลองอนัมีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษ
แลว้ (รวมทั้งห้องทดสอบแรงดนัไฟฟ้าสูง ซ่ึงสามารถทดสอบสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลท่ีมีแรงดนัสูงถึง 400 kV) หลงัจากท่ี
บริษทัซ้ือกิจการ Thipha Cables และ Dovina บริษทัจึงตั้งใจจะถ่ายทอดความรู้และความเช่ียวชาญของ PDITL ในดา้นสายไฟฟ้า
และสายเคเบ้ิลแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษให้แก่บริษทัย่อยในประเทศเวียดนาม และเร่ิมตน้การผลิตผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีใน
ประเทศเวยีดนาม อนัจะเป็นการเพ่ิมการผลิตโดยรวมส าหรับผลิตภณัฑแ์รงดนัไฟฟ้าสูงของบริษทั เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีสูงข้ึนของผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี 

Thipha Cables และ Dovina มีรายไดห้ลกัเสมือนรวมจ านวน 9,083 พนัลา้นดอง ส าหรับปี 2562 จ านวน 4,658 พนัลา้น
ดองส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และจ านวน 2,099 พนัลา้นดองส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 Thipha Cables และ Dovina มี Adjusted Core EBITDA เสมือนจ านวน 691 พนัลา้นดองส าหรับปี 2562 จ านวน 343 พนัลา้น
ดอง ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และจ านวน 157 พนัลา้นดองส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 โดยก าไรสุทธิเสมือนรวมของ Thipha Cables และ Dovina มีจ านวน 442 พนัลา้นดองส าหรับปี 2563 จ านวน 217 
พนัลา้นดองส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และจ านวน 51 พนัลา้นดองส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 และมีเงินทุนหมุนเวยีนสุทธิเสมือนรวม (ค านวนโดย ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนและสินคา้คงเหลือ หกั
ดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน) ของ Thipha Cables และ Dovina จ านวน 1,069 พนัลา้นดอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และจ านวน 1,228 พนัลา้นดอง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

โรงงานและก าลงัการผลิต 

ปัจจุบนับริษทัมีโรงงานสามแห่งในประเทศไทย และหน่ึงแห่งในประเทศเวียดนาม โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
โรงงานของบริษทัมีก าลงัการผลิตรวมกนัเป็นจ านวน 110,400 MT ต่อปี (ส าหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลตวัน าทองแดง) และ 
91,200 MT (ส าหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลตวัน าอลูมิเนียม) และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีก าลงัการผลิตส าหรับสายไฟฟ้า
และสายเคเบ้ิลตวัน าทองแดงของบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็น 131,400 MT ต่อปี และก าลงัการผลิตส าหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลตวัน า
อลูมิเนียมของบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็น 91,200 MT ต่อปี โดยเป็นผลมาจากการเพ่ิมก าลงัการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลตวัน า
ทองแดงในประเทศไทยคิดเป็น 11,000 MT ต่อปี และ 10,000 MT ต่อปี ท่ีโรงงานบางพลีและโรงงานระยอง ตามล าดบั บริษทั
ไดติ้ดตั้งสายการผลิตแรงดนัสูง 150 mm เพ่ิมเติมอีกหน่ึงสายส าหรับการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษท่ีบางพลี และ
สายการผลิตเพ่ิมเติมอีกหน่ึงสายส าหรับการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าถึงปานกลางท่ีระยองในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 
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บริษทัมีโรงงานสามแห่งในประเทศไทย โรงงานบางพลีตั้งอยูท่ี่ 159 หมู่ 10 ซอยวดัราชบูรณพ ถนนเทพารักษ ์กม. 17 
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 มีเน้ือท่ีประมาณ 45 เอเคอร์ ท่ีโรงงานแห่งน้ีมีการใชเ้ทคโนโลย ีVCV 
ในการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูง โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการผลิตสายไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยี VCV ใน
หัวขอ้ “ - เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา” ซ่ึงโรงงานผลิตระยองของบริษทัตั้งอยูท่ี่ 9/9 หมู่ 4 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา 
จงัหวดัระยอง 21180 มีเน้ือท่ีประมาณ 33 เอเคอร์ ท่ีโรงงานแห่งน้ีมีการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าถึงปานกลาง โรงงานสมุทรสาคร
ของบริษทัตั้งอยูท่ี่ 227 หมู่ 4 ซอย 9 ถนนเพชรเกษม ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร มีเน้ือท่ีประมาณ 8 เอเคอร์ 
ท่ีโรงงานแห่งน้ีมีเตาหลอม (scrap furnace) และท าการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าต ่า 

ในประเทศเวยีดนาม โรงงานลองอนัของบริษทัตั้งอยูท่ี่ QC5P+6G Luong Binh Street, Ben Luc district ในจงัหวดัลอง
อนั ประเทศเวียดนาม มีเน้ือท่ีประมาณ 49 เอเคอร์ ปัจจุบนัโรงงานแห่งน้ีผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าถึงปานกลาง ถึงแมว้า่จะมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษแลว้ 

ตารางต่อไปน้ีแสดงก าลงัการผลิตติดตั้งสูงสุด ก าลงัการผลิตจริง และอตัราการใชป้ระโยชน์ของโรงงานแต่ละแห่ง ณ 
วนัท่ีระบุ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563 
โรงงาน ก าลงัการ

ผลิตติดตั้ง 
(1) 

(ตนั) 

ปริมาณ
การผลิต
จริง (ตนั) 

อตัราการ
ใช้

ประโยชน ์
(ร้อยละ) 

ก าลงัการ
ผลิตติดตั้ง 

(1) 
(ตนั) 

ปริมาณ
การผลิต
จริง (ตนั) 

อตัราการ
ใช้

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

ก าลงัการ
ผลิตติดตั้ง 

(1) 
(ตนั) 

ปริมาณ
การผลิต
จริง (ตนั) 

อตัราการ
ใช้

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

          
บางพล ี          
ทองแดง 15,000 7,380 49.2 15,000 11,180 74.5 26,000 19,500 75.0 
อลูมิเนียม 20,000 18,510 92.6 20,000 10,150 50.8 20,000 15,000 75.0 
รวม 35,000 25,890 74.0 35,000 21,330 60.9 46,000 34,500 75.0 
          
ระยอง          
ทองแดง 15,000 12,910 86.1 15,000 12,010 80.1 25,000 10,625 42.5 
อลูมิเนียม 5,000 - - 5,000 - - 5,000 - - 
รวม 20,000 12,910 64.6 20,000 12,010 60.1 30,000 10,625 35.4 
          
สมุทรสาคร          
ทองแดง 8,400 2,470 29.4 8,400 2,960 35.2 8,400 6,300 75.0 
อลูมิเนียม 1,200 830 69.2 1,200 480 40.0 1,200 900 75.0 
รวม 9,600 3,300 34.4 9,600 3,440 35.8 9,600 7,200 75.0 
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 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563 
โรงงาน ก าลงัการ

ผลิตติดตั้ง 
(1) 

(ตนั) 

ปริมาณ
การผลิต
จริง (ตนั) 

อตัราการ
ใช้

ประโยชน ์
(ร้อยละ) 

ก าลงัการ
ผลิตติดตั้ง 

(1) 
(ตนั) 

ปริมาณ
การผลิต
จริง (ตนั) 

อตัราการ
ใช้

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

ก าลงัการ
ผลิตติดตั้ง 

(1) 
(ตนั) 

ปริมาณ
การผลิต
จริง (ตนั) 

อตัราการ
ใช้

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

          
ลองอนั          
ทองแดง 72,000 43,620 60.6 72,000 43,150 59.9 72,000 32,400 45.0 
อลูมิเนียม 65,000 18,700 28.8 65,000 19,080 29.4 65,000 29,250 45.0 
รวม 137,000 62,320 45.5 137,000 62,230 45.4 137,000 61,650 45.0 
          
ก าลงัการ
ผลติตดิตั้ง
รวมส าหรับ
ผลติภัณฑ์
ทองแดง(2) 110,400 66,380 60.1 110,400 69,300 62.8 131,400 68,825 52.4 
ก าลงัการ
ผลติตดิตั้ง
รวมส าหรับ
ผลติภัณฑ์
อลูมเินียม(2) 91,200 38,040 41.7 91,200 29,710 32.6 91,200 45,150 49.5 

ก าลงักาผลติ
ตดิตั้งรวม(2)  201,600 104,420 51.8 201,600 99,010 49.1 222,600 113,975 51.2 

หมายเหต:ุ  
(1) ก าลงัการผลิตติดตั้งคือปริมาณสูงสุดท่ีเคร่ืองจกัร และ/หรือ อุปกรณ์สามารถผลิตไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขเฉพาะตามท่ีผูผ้ลิต

ก าหนด ในหน่ึงปีปฏิทิน 

(2) ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม ปริมาณการผลิตรวม และอตัราการใชป้ระโยชน์ ไดรั้บการค านวณเสมือนวา่ Thipha Cables, 
Dovina และ TCI เป็นบริษทัยอ่ยของ PDITL ณ วนัท่ีระบุขา้งตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัมีการติดตามตรวจสอบการวดัประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร (Overall Equipment Effectiveness 
- OEE) ของโรงงานท่ีบางพลีและระยอง ทั้ งน้ี OEE เป็นการวดัค่าร้อยละของเวลาการผลิตท่ีมีผลิตภาพจริง หลงัจากท่ีรวม
องคป์ระกอบของเวลาสูญเปล่า (down-time) ท่ีจ  าเป็นส าหรับการสบัเปล่ียนระหวา่งสายการผลิตส าหรับผลิตภณัฑต์่างชนิด OEE 
ค านวณจากก าลงัการผลิตท่ีน าไปใชไ้ดท้ั้งหมดของก าลงัการผลิตติดตั้ง  
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ตารางต่อไปน้ีแสดง OEE ของบริษทัส าหรับระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โรงงาน 2561 2562 
หกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 
30 มถุินายน 2563  

    
บางพลี ร้อยละ 46 ร้อยละ 52 ร้อยละ 59 
ระยอง ร้อยละ 41 ร้อยละ 43 ร้อยละ 53 

 
กระบวนการจัดซ้ือและการผลิต 

กระบวนการจดัซ้ือและการผลิตของบริษทั ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัหกขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การวางแผนการผลติ เม่ือบริษทัไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ บริษทัจะประเมินวา่บริษทัมีผลิตภณัฑท่ี์ผลิตเสร็จแลว้อยูใ่น
คลงัสินคา้เพียงพอหรือไม่ หากบริษทัจ าเป็นตอ้งเร่ิมตน้กระบวนการผลิตใหม่ บริษทัจะเร่ิมตน้ดว้ยกระบวนการ
วางแผน โดยฝ่ายออกแบบและพฒันาสายเคเบ้ิล (Cable Design and Development) จะเร่ิมตน้ดว้ยการออกแบบและ
พฒันาสายไฟฟ้า พร้อมจดัท าคู่มือการผลิต (Manufacturing Guide) ท่ีจ าเป็นเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นไปตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง คู่มือ Manufacturing Guide จะก าหนดแผนการทดสอบคุณภาพ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางของสายไฟฟ้า ประเภทของพลาสติกท่ีใช ้และความหนาเฉล่ียของสายไฟฟ้า เป็นตน้ 

จากนั้น ฝ่ายวางแผน (Planning Department) จะด าเนินการวางแผนการผลิต โดยอาศยัคู่มือ Manufacturing Guide ใน
การด าเนินการดงักล่าวจะค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ  เช่น ประมาณการปริมาณของวตัถุดิบท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ตน้ทุนวตัถุดิบ และ
จ านวนเคร่ืองจกัรท่ีจ าเป็นตอ้งใชง้าน และจะใชข้อ้มูลประมาณการดงักล่าว ร่วมกนักบัขอ้มูลจากกระบวนการผลิตเพ่ือ
ด าเนินการกระจายค าสัง่การผลิตไปยงัโรงงานต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารผลิตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. การจดัหาวตัถุดบิ เม่ือไดรั้บขอ้มูลประมาณการเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีตอ้งการจากฝ่ายวางแผน ฝ่ายจดัซ้ือจะประเมินตน้ทุน
วตัถุดิบท่ีจ าเป็น และด าเนินการหาผูจ้ดัหาวตัถุดิบจากรายช่ือผูค้า้ (vendor list) ของบริษทั โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในหวัขอ้ “วตัถดิุบ” 

3. การผลติ การผลิตสายไฟฟ้าจะใชเ้วลาประมาณ 30 - 90 วนั ข้ึนกบัประเภทและความซบัซอ้นของสายไฟฟ้า กระบวนการผลิต
สามารถจ าแนกไดเ้ป็นส่ีขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

การวางแผน
การผลติ

การจดัหา
วตัถุดบิ

การผลติ
การทดสอบ
คุณภาพ

กระบวนการ
จดัเกบ็

กระบวนการ
ส่งมอบ

1. การหลอม 2. การรีด 3. การตเีกลยีว 4. การหุ้ม
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 การหลอม กระบวนการหลอม (หรือหล่อ) เป็นการหลอมวตัถุดิบท่ีอยูใ่นสถานะของแขง็ เช่น แผ่นทองแดง 

ใหเ้ป็นของเหลวในเตาหลอม และข้ึนรูปวตัถุดิบเป็นเสน้ทองแดงท่ีมีหนา้ตดัทรงส่ีเหล่ียมจตัุรัสก่อน 

 

 
 การรีด สายตวัน าทองแดงและอลูมิเนียม (สายไฟฟ้าท่ีไม่มีฉนวน) จะถูกรีดให้มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง

ตามท่ีตอ้งการ หลงัจากนั้น สายไฟฟ้าจะถูกดึงและหลอม (ถา้จ าเป็น) โดยในตอนทา้ยของกระบวนการน้ี 

บริษทัจะท าการทดสอบคุณภาพ ซ่ึงในการทดสอบคุณภาพแบบครอบคลุมน้ีจะประกอบไปดว้ย การทดสอบ

การน าความร้อน และการตรวจสอบความกลม สภาพผิว ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง และการยืดของสายตวัน า 
โดยเปรียบเทียบกบัขอ้ก าหนดเฉพาะต่าง ๆ 

 
 การตีเกลียว สายน าไฟฟ้าจะถูกน าเขา้เคร่ืองตีเกลียว โดยผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทอาจใชจ้ านวนสายน าไฟฟ้า

ในปริมาณท่ีต่างกนัเพ่ือรับกระแสไฟฟ้าท่ีต่างกนั ภายหลงัจากท่ีเสร็จกระบวนการตีเกลียว สายน าไฟฟ้าจะมี

ความยึดหยุน่มากข้ึน บริษทัจะท าการทดสอบคุณภาพ ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบการยืด ความหนาแน่น และ
ทิศทางการตีเกลียวของสายน าไฟฟ้า 

 
 การหุม้ บริษทัใชเ้มด็พลาสติก เช่น PVC หรือ XLPE เพ่ือหุม้สายน าไฟฟ้า กระบวนการหุม้สายไฟฟ้าเร่ิมตน้

ดว้ยการละลายเมด็พลาสติกในเคร่ืองหุม้สายไฟฟ้า เม่ือเมด็พลาสติกละลายเป็นของเหลว สายน าไฟฟ้าจะถูก

น าเขา้สู่หัวหุ้ม พลาสติกท่ีละลายแล้วเพ่ือหุ้มสายน าไฟฟ้า และสายน าไฟฟ้าและฉนวนพลาสติกจะถูก

ประสานเขา้ดว้ยกนั เม่ือหุ้มดว้ยฉนวนพลาสติกแลว้ สายไฟฟ้าจะถูกท าให้เยน็ลงดว้ยน ้ าเพ่ือให้พลาสติก

แขง็ตวั 
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บริษทัใชเ้ทคโนโลยีพิเศษท่ีเรียกว่า เทคโนโลยี VCV ในกระบวนการหุ้มฉนวนของสายแรงดนัไฟฟ้าสูง 
เน่ืองจากฉนวนของสายแรงดนัไฟฟ้าสูงมีขนาดใหญ่และมีน ้ าหนกัมาก จึงท าใหย้ากต่อการหุม้ฉนวน อีกทั้ง
น ้ าหนักของฉนวนมกัท าให้สายน าไฟฟ้าเอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง เทคโนโลยี VCV แกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีได ้
เน่ืองจากสามารถท าใหฉ้นวนของสายไฟอยูต่รงศูนยก์ลาง 

เม่ือกระบวนการหุ้มสายเสร็จแลว้ จะมีการด าเนินการทดสอบคุณภาพคร้ังท่ีสาม การทดสอบน้ีรวมถึงการ
ตรวจสอบโครงสร้างของสายไฟฟ้า การตรวจสอบเส้นผ่าศูนยก์ลางของสายไฟฟ้า การทดสอบการสูญเสีย
น ้ าหนกั การตรวจสอบความตา้นทานไฟฟ้า และการร่ัวของไฟ การตรวจสอบฟองอากาศในสายไฟฟ้า การ
ตรวจสอบสภาพผิวฉนวนและความหนาของสายไฟฟ้าหลงัหุ้มฉนวนและเปลือก การตรวจสอบทิศทาง 
ความกวา้งและความหนาของเทปท่ีหุม้ (ถา้มี)  

 
4. การทดสอบคุณภาพ ฝ่ายทดสอบคุณภาพของบริษทัจะท าการทดสอบวตัถุดิบและผลิตภณัฑข์องบริษทัในขั้นตอนการ

ผลิตต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ และบริษทัจะท าการทดสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ยในผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป โดยการทดสอบ
ดังกล่าวจะเป็นการวดัค่าคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การยืด ความหนาแน่น ทิศทางการตีเกลียว องค์ประกอบทางเคมี 
องคป์ระกอบของโลหะ แรงดึง และความทนไฟ 

5. กระบวนการจัดเกบ็ เม่ือเสร็จจากกระบวนการผลิตและการทดสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ฝ่ายคลงัสินคา้
และขนส่งของบริษทัจะด าเนินการห่อผลิตภณัฑใ์หพ้ร้อมส าหรับการส่งมอบ 

6. กระบวนการส่งมอบ ลูกคา้ของบริษทัอาจมารับสินคา้ท่ีสั่งซ้ือจากโรงงานโดยตรง (ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบติัปกติส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) หรือบริษทัอาจจดัการขนส่งผ่านบุคคลภายนอกหรือผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ท่ีเป็น
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงเป็นวธีิปฏิบติัปกติของลูกคา้ภาคเอกชน) การส่งออกของบริษทัจะด าเนินการโดยผูใ้หบ้ริการโลจิ
สติกส์ท่ีเป็นบุคคลภายนอก (ดว้ยความช่วยเหลือจากผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) และใชเ้ง่ือนไข 
FOB หรือ CIF ทั้งน้ี ข้ึนกบัความตกลงทางการคา้ 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีการส่งมอบตรงเวลา บริษทัสามารถตรวจติดตามสถานะการขนส่งและพิกดัของ
รถขนส่งของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ดว้ยระบบ GPS เพื่อใหข้อ้มูลสถานการณ์ขนส่งแก่ลูกคา้ได ้

วตัถดิุบ 

วตัถุดิบหลกัในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลประกอบดว้ยทองแดง (ความบริสุทธิร้อยละ 99.99 ซ่ึงเรียกวา่ London 
Metal Exchange Grade A) และอลูมิเนียม (ความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.70 ซ่ึงเรียกว่า Electrical Conductor Grade) บริษทัจัดหา
วตัถุดิบเหล่าน้ีมาจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกั เช่น IXM (เดิมช่ือ Louis Dreyfus Company Metals) Marubeni และ Glencore ราคา
ของวตัถุดิบเหล่าน้ีอา้งอิงราคาตลาดกลางท่ีซ้ือขายใน London Metal Exchange โดยปกติ บริษทัจะเปรียบเทียบราคาจากผูจ้ดัหา
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รายต่าง ๆ เพ่ือให้ไดร้าคาและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดส าหรับลูกคา้ ทั้งน้ี บริษทัยงัตอ้งจดัหาวตัถุดิบอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาหุ้มสายไฟฟ้า เช่น 
PVC PE และ XLPE ภายหลงัจากการซ้ือกิจการ Thipha Cables และ Dovina บริษทัสามารถจัดหาวตัถุดิบจากเวียดนาม ซ่ึง
โดยทัว่ไปมีราคาถูกกวา่ในประเทศไทย โดยปกติบริษทัเขา้ท าสญัญากบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัโดยมีระยะเวลาสูงถึงหกเดือน 

บริษทัรายงานผลการด าเนินงานรวมเป็นสกุลเงินบาท ในขณะท่ีการสั่งซ้ือส่วนใหญ่อยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี 
บริษทัไดเ้ขา้ท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ก าไร
และขาดทุนจากธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงทั้งหมดจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกบัท่ีมีส่วนต่างจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราซ่ึงเกิดจากรายการท่ีป้องกนัความเส่ียง ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และ
เจา้หน้ีการคา้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ 
“— ภาระหน้าท่ีตามสัญญาและภาระผูกพัน”  

แหล่งพลงังานหลกัของโรงงานของบริษทัคือไฟฟ้าท่ีจดัหาจากโครงข่ายระบบจ่ายไฟฟ้า (grid) ตั้งแต่ปี 2561 PDITL 
ไดติ้ดตั้งแผงโซล่าร์บนหลงัคาภายในและภายนอกพ้ืนท่ีของโรงงานบางแห่ง เพ่ือการใชพ้ลงังานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนอนัเป็นการ
สนบัสนุนการพฒันาธุรกิจและการลดตน้ทุนการผลิตของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื 

ธุรกจิโลจสิตกิส์ของบริษัท 

บริษทัใหบ้ริการโลจิสติกส์ดงัตอ่ไปน้ีผา่นทางอดิสรซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 บริการด้านทรัพยากรบุคคลนอกชายฝ่ัง บริษทัเนน้ท่ีการใหบ้ริการดา้นทรัพยากรบุคคลแก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมน ้ ามนั

และก๊าซ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พนกังานของบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรม 

ก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีพนกังาน 800 ถึง 1,000 คนท่ีวา่จา้งโดยอดิสร พนกังาน

ของบริษทัถูกส่งตวัไปท างานกบัลูกคา้เป็นระยะเวลาประมาณสามถึงห้าปีตามสัญญาบริการ นอกจากน้ี บริษทัยงั
ใหบ้ริการดา้นทรัพยากรบุคคล เช่น การยืน่ขอวซ่ีาและใบอนุญาตท างาน และบริการจดัการบญัชีเงินเดือน 

 บริการวิศวกรรม บริษทัให้บริการวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บริการท าความสะอาดเรือ บริการก่อสร้างนอกชายฝ่ัง 

บริการติดตั้งและบ ารุงรักษา 

 บริการให้เช่า บริษทัให้เช่าคลงัสินคา้ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร คลงัสินคา้โลจิสติกส์ของบริษทัซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 

82,000 ตร.ม. ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอกาญจนวณิช ในท าเลไม่ไกลจากท่าเรือในจงัหวดัสงขลา เพ่ือความสะดวกในการขนถ่าย

สินคา้ (เช่น สินคา้โภคภณัฑท์ัว่ไปและสินคา้โภคภณัฑท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรม) ไปยงัสถานท่ีของลูกคา้ ส าหรับการให้

เช่าอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร บริษทัใหเ้ช่าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือม ตูค้อนเทนเนอร์ สายไฟฟ้าเชือกสลิง เคร่ืองอดั

อากาศ และเคร่ืองจกัรหนกัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

บริษทัเขา้ท าสัญญาบริการกบับริษทัประกอบธุรกิจพลงังานขา้มชาติซ่ึงมีฐานการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ใน
เดือนพฤษภาคม 2563 ซ่ึงไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคลเป็นระยะเวลาหา้ปี 
และบริษทัก็ยงัไดเ้ขา้ท าสญัญากบั บริษทัไทยซ่ึงประกอบธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมระดบัประเทศในเดือนธนัวาคม 2562 
เพื่อใหบ้ริการดา้นทรัพยากรบุคคลเป็นระยะเวลาประมาณสามปี โดยขยายระยะเวลาของสญัญาไดอี้กหน่ึงปี ทั้งน้ี ธุรกิจท่ีท ากบั
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ทั้งสองบริษทัดงักล่าว (ซ่ึงบริษทัมีความสมัพนัธ์มากวา่ 30 ปี) สร้างรายไดก้วา่ร้อยละ 90.0 ของรายไดข้องอดิสรในงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

อดิสรมีรายไดห้ลกัมีจ านวน 1,371 ลา้นบาทส าหรับปี 2562 จ านวน 661 ลา้นบาทส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 และจ านวน 810 ลา้นบาทส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดย Adjusted Core EBITDA ของ
อดิสรมีจ านวน 165 ลา้นบาทส าหรับปี 2562 87 ลา้นบาทส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 133 ลา้นบาท
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

การตลาดและการจดัจ าหน่าย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ฝ่ายขายและการตลาดส าหรับธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทัมีบุคลากรรวม 132 
คน โดยบุคลากร 51 คนรับผิดชอบธุรกิจในประเทศไทย และ 81 คนรับผิดชอบธุรกิจในเวียดนาม นอกจากน้ี บริษทัยงัมี
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นผลิตภณัฑแ์ละบุคลากรท่ีรับผิดชอบต่อตลาดและลูกคา้เฉพาะกลุ่ม เช่น ลูกคา้กลุ่มธุรกิจกบัภาครัฐ (B2G) กลุ่ม
ธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) กลุ่มธุรกิจกบัลูกคา้ (B2C) กลุ่มโครงการ กลุ่มผูค้า้ปลีกและผูจ้ดัจ าหน่าย กลุ่มรัฐวสิาหกิจ และกลุ่มส่งออก 
ในขณะท่ีบริษทัไม่มีฝ่ายการตลาดท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อธุรกิจโลจิสติกส์ บริษทัมีฝ่ายวางแผนองค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการกลุ่มลูกคา้ของอดิสร 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ 

บริษทัจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลภายใตต้ราสินคา้ เช่น Phelps Dodge, Nation และ Goodland ลูกคา้ของบริษทั
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผูจ้ ัดจ าหน่าย และผูพ้ฒันาและเจ้าของซ่ึงประกอบการอยู่ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งสาธารณะ ก๊าซและน ้ ามนั และอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์่านช่องทางหลกัส่ีช่องทางไดแ้ก่ ช่องทางธุรกิจกบัภาครัฐ (B2G) ธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) 
ธุรกิจกับลูกคา้ (B2C) และการส่งออก บริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
เวียดนามและประเทศอ่ืน ๆ ลูกคา้ภาครัฐท่ีส าคญัของบริษทัรวมถึง กฟผ. และ กฟภ. ในประเทศไทย และ  EVN ในเวียดนาม 
หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศซ่ึงใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัไดแ้ก่ Dubai Electricity & Water Authority, Singapore Power และ 
Jordanian Electric Power เป็นตน้ บริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ภาคเอกชนในประเทศไทยและเวียดนาม และลูกคา้
ระหว่างประเทศ เช่น Siemens, Energex, ABB, Alstrom และ General Electric นอกจากน้ี บริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่
ร้านคา้ปลีกหรือคา้ส่งสายไฟฟ้าและวสัดุก่อสร้างทัว่ไป บริษทัไดส่้งออกผลิตภณัฑ์ไปยงั 40 ประเทศโดยประมาณ (ไม่รวม
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม) เช่น ออสเตรเลีย บราซิล กัมพูชา อินเดีย จอร์แดน เมียนมาร์ โอมาน สิงคโปร์ และ
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ฝ่ายการตลาดของบริษทัมุ่งเนน้ในดา้นท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ในการรวมฐานลูกคา้และได้มาซ่ึงลูกคา้ใหม่ บริษทัจ าเป็นตอ้งรักษาและเพ่ิม

คุณภาพและความเช่ือถือไดข้องผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั ผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นไปตามมาตรฐานสากลและ

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานท่ีบริษทัและผลิตภณัฑข์องบริษทั
ไดรั้บในหวัขอ้ “- การควบคุมคุณภาพ” 
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 การจัดจ าหน่าย บริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์่านช่องทางหลกัส่ีช่องทางไดแ้ก่ ช่องทางธุรกิจกบัภาครัฐ (B2G) ธุรกิจ

กบัธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกบัลูกคา้ (B2C) และการส่งออก 

ช่องทางธุรกิจกบัภาครัฐ (“B2G”) บริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
เวยีดนาม และประเทศอ่ืน ๆ ลูกคา้ท่ีส าคญัของบริษทัรวมถึง กฟผ. และ กฟภ. ในประเทศไทย และ EVN ในเวยีดนาม 
หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศซ่ึงใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัได้แก่ Dubai Electricity & Water Authority, Singapore 
Power และ Jordanian Electric Power เป็นต้น โดยทั่วไป บริษัทเข้าร่วมในโครงการของหน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวสิาหกิจผา่นทางการแข่งขนัประกวดราคาโครงการหรือผา่นทางผูรั้บเหมา เน่ืองจากลกัษณะของโครงการ ค าสัง่ซ้ือ
ผา่นช่องทาง B2G จึงมีขนาดใหญ่และจ านวนมาก 

ช่องทางธุรกิจกบัธุรกิจ (“B2B”) บริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ธุรกิจภาคเอกชนในประเทศไทยและเวยีดนาม และ
ลูกค้าระหว่างประเทศ เช่น Siemens, Energex, ABB, Alstrom และ General Electric โดยทั่วไป บริษัทเข้าร่วมใน
โครงการของภาคเอกชนผา่นทางการแข่งขนัประกวดราคาโครงการ หรือผา่นทางผูรั้บเหมาหรือผูจ้ดัจ าหน่าย เน่ืองจาก
โครงการมีลกัษณะเช่นเดียวกบักรณีของช่องทาง B2G ค  าสัง่ซ้ือผา่นช่องทาง B2B จึงมีขนาดใหญ่และจ านวนมาก 

ช่องทางธุรกิจกบัลูกคา้ (“B2C”) บริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์ห้แก่ร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสายไฟฟ้าและวสัดุก่อสร้าง
โดยทัว่ไป ในปี 2562 ผลิตภณัฑข์องบริษทัจดัจ าหน่ายผ่านทางตวัแทนจ าหน่ายประมาณ 5,000 รายในประเทศไทย และ
ประมาณ 30 รายในเวียดนาม โดยปกติ บริษทัผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าจะถูกเก็บไวเ้ป็นสินคา้คงคลงั
ก่อนท่ีจะขายใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่าย 

ช่องทางส่งออก บริษทัส่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัลูกคา้ใน 40 ประเทศโดยประมาณ (ไม่รวมประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม) เช่น ออสเตรเลีย บราซิล กมัพูชา อินเดีย จอร์แดน เมียนมาร์ โอมาน สิงคโปร์ และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
โดยทัว่ไป บริษทัส่งออกผลิตภณัฑ์ผ่านทางการแข่งขนัประกวดราคาโครงการ หรือผ่านทางผูรั้บเหมาหรือผูจ้ดัจ าหน่าย 
และ/หรือ ตวัแทนจ าหน่าย 

 ราคา โดยทัว่ไป ราคาสินคา้ของบริษทัก าหนดตามประเภทของระบบไฟฟ้า คุณภาพของค าสัง่ซ้ือ ตน้ทุนวตัถุดิบ อตัรา

ก าไรท่ีตั้งเป้าไว ้ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ และปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น จ านวนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิต 

ระยะเวลาการผลิต ค่าใช้จ่ายการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้ง และบริการหลงัการขายท่ีจะให้ เป็นตน้ นอกจากน้ี เม่ือบริษทัจดัหา

ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่าย บริษทัอาจพิจารณาอุปสงคแ์ละอุปทานของผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าและราคาท่ีคู่แข่งเสนอเพ่ือให้

มัน่ใจวา่กลยทุธ์ดา้นราคาของบริษทัแข่งขนัในตลาดได ้

ลูกคา้อาจซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัโดยใชร้าคาคงท่ีหรือราคาผนัแปร ในกรณีท่ีผลิตภณัฑข์องบริษทัมีราคาคงท่ี บริษทั
จะก าหนดราคาขายให้แก่ลูกคา้ให้รวมภาระตน้ทุนทั้งหมดของบริษทั ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีราคาผนัแปร 
บริษทัจะรวมตน้ทุนวตัถุดิบต่าง ๆ  ท่ีใชไ้วใ้นราคาของผลิตภณัฑแ์ละเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
เพื่อการควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใชใ้นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชด้ าเนินงานของบริษทัไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 การส่งเสริมการขาย บุคลากรฝ่ายส่งเสริมการขายของบริษทัตอ้งผ่านโครงการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละกลุ่ม

ลูกคา้ 

บริษทัส่งเสริมการขายผลิตภณัฑผ์่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เวบ็ไซต ์www.pdc.com, http://thaiphacable.com 
และ http://dovinametal.com ของบริษทั ซ่ึงใหข้อ้มูลผลิตภณัฑ ์รายละเอียดร้านคา้ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั และ
ราคาผลิตภณัฑ์ นอกจากการท าการตลาดทางออนไลน์ผ่าน Facebook, Google Ads หรือเว็บไซต์ของบริษทั และ
ช่องทางการตลาดออนไลน์อ่ืน ๆ บริษทัยงัเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบดั้งเดิม เช่น งานแสดงสินคา้และ
นิทรรศการ ตวัอยา่งเช่น บริษทัมีการโฆษณาในนิตยสารต่าง ๆ อาทิ วารสารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย 
(Thai Electrical & Mechanical Contractors Association TEMCA Magazine) และเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ อาทิ งาน 
ASEAN Sustainable Energy Week ในปี 2562 และงาน Manufacturing Expo 2019 บริษทัยงัจดังานสมัมนาต่อยอดความรู้
ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านสายไฟฟ้าและนกัศึกษาเป็นคร้ังคราว 

ธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษทั 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจของอดิสรรับผิดชอบในด้านการบริหารจดัการกลุ่มลูกคา้ ด้วยผลงานท่ีแข็งแกร่งของอดิสร และ
ความสามารถของบริษทัท่ีจะดึงดูดบุคลากรซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมน้ี ตามท่ีบริษทัเช่ือวา่
บริษทัมีอยูจ่ะท าใหบ้ริษทัสามารถรักษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้รายส าคญัได ้

การควบคุมคุณภาพ 

เน่ืองจากบริษทัพยายามท่ีจะเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูงสุด บริษทัจึงใชห้ลกัปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในการควบคุมคุณภาพ
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เร่ิมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบจนถึงขั้นตอนของผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปก่อนส่งมอบให้แก่ลูกคา้ 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษทัจะทดสอบวตัถุดิบเม่ือมาถึง และทดสอบผลิตภณัฑ์ในทุกขั้นตอนของการผลิต รวมทั้งท าการ
ทดสอบคุณภาพขั้นสุดทา้ยในผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป นอกเหนือไปจากความมัน่ใจว่ากระบวนการผลิตของบริษทัเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพขั้นสูง บริษทัยอ่ยของบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานตามใบรับรองซ่ึงเป็นท่ียอมรับในวงการอุตสาหกรรม 

PDITL ไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

 ISO 9001:2015 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ) จาก MASCI และ UL ซ่ึงก าหนดให้ระบบบริหารงานคุณภาพ
ขององค์กรตอ้งแสดงถึงความสามารถท่ีจะจัดหาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของลูกคา้และขอ้ก าหนดทาง
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้ 

 ISO 14001:2015 (มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม) จากสถาบนั UL ซ่ึงเป็นการรับรองว่าองค์กรมีระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงส่งเสริมการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการปฏิบติัตามพนัธะหน้าท่ี
อยา่งเป็นระบบ และบรรลุเป้าหมายทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงแนวทางปฏิบติัเพ่ือความยัง่ยนื 

 BS OHSAS 18001:2007 (มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั) จากสถาบนั  DQS ซ่ึงเป็นการรับรอง

วา่องคก์รมีกรอบการบริหารจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัภายในองคก์ร ซ่ึงเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้ม

การท างานท่ีดี สร้างแรงจูงใจใหพ้นกังาน ลดความเส่ียงต่อการเกิดอนัตราย อุบติัเหตุและการเจ็บป่วย และแสดงถึงการ

http://www.pdc.com/
http://dovinametal.com/
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ปฏิบติัตามมาตรฐานและขอ้ผกูพนัท่ีจะบรรลุมาตรฐานแรงงานสากลและมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นอนุสัญญาแรงงาน
ระหวา่งประเทศ 

 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบติัการทดสอบตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 17024-2547 (ISO/IEC 17025) ขอ้ก าหนด

ทัว่ไปวา่ดว้ยความสามารถห้องปฏิบติัในการทดสอบและสอบเทียบ จากส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นการรับรองระบบการจดัการคุณภาพของหอ้งปฏิบติัการทดสอบขององคก์ร และความเช่ียวชาญ

ทางเทคนิคของบุคลากร เพ่ือความมัน่ใจวา่หอ้งปฏิบติัการสามารถใหผ้ลการทดสอบ และผลิตภณัฑท่ี์เช่ือถือได ้ซ่ึงเป็น
ท่ียอมรับจากผูจ้ดัหาและหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งสม ่าเสมอ 

อดิสรไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

 ISO 9001:2015 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ) จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสไอ ซ่ึงก าหนดขอ้ก าหนดวา่

ดว้ยระบบบริหารงานคุณภาพ โดยองคก์รตอ้งแสดงถึงความสามารถท่ีจะจดัหาผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

ลูกคา้และขอ้ก าหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ีของเอกสารน้ี Thipha Cables และ Dovina อยูใ่นขั้นตอนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 จาก
หน่วยงานรับรองท่ีไดรั้บใบอนุญาตซ่ึงเป็นท่ียอมรับของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองเวยีดนาม 

นอกจากน้ี บริษทัยงัผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานอนุมติัและหน่วยงานรับรอง 
เช่น ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมประเทศไทย สถาบนั TÜV SÜD สถาบนั KEMA Laboratories และIEC ทั้งน้ี PDITL 
มีช่ืออยูใ่นรายช่ือผูค้า้ข้ึนทะเบียน (Approved Vendor List) ในประเทศไทย ซ่ึงท าให้ PDITL มีคุณสมบติัในการเขา้เสนอราคาใน
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ และโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชน 

เทคโนโลย ีการวจิยั และพฒันา 

บริษทัมุ่งเนน้ท่ีนวตักรรมทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละเทคนิคเพ่ือการสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑแ์รงดนัไฟฟ้าสูง
ของบริษทัและเพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้กว่า ทั้ งน้ี PDITL ไดจ้ดัสรรงบประมาณสูงถึงร้อยละ 1.0 ของ
รายไดใ้นแต่ละปีเร่ิมตั้งแต่ปี 2559 เพ่ือเป็นเงินทุนส าหรับการวจิยัและพฒันาดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์การใชง้านของผลิตภณัฑ ์
และวตัถุดิบ เช่นโพลิเมอร์และโลหะท่ีไม่ใช่เหลก็ 

PDITL เป็นผู ้ผลิตสายเคเบ้ิลแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 500 kV เพียงรายเดียวในประเทศไทย รวมทั้ งมีห้องทดสอบ
แรงดันไฟฟ้าสูงภายในบริษัทซ่ึงสามารถทดสอบสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลท่ีมีแรงดันสูงถึง 400 kV เพื่อท่ีจะผลิตสาย
แรงดนัไฟฟ้าสูงดงักล่าว PDITL เป็นผูผ้ลิตรายแรกและเพียงรายเดียวในประเทศไทยท่ีเร่ิมใชเ้ทคโนโลย ีVCV ในผลิตภณัฑข์อง
บริษทั ดว้ยเทคโนโลย ีVCV บริษทัสามารถวางสายน าไฟฟ้าใหอ้ยูต่รงศูนยก์ลางของฉนวน ซ่ึงรองรับแรงดนัไฟฟ้าไดสู้งสุดและ
ลดการร่ัวของไฟฟ้า นอกจากน้ี บริษทัยงัใหบ้ริการทดสอบระบบสายแรงดนัสูงแบบใหบ้ริการถึงสถานท่ีผา่นบริการตรวจสอบ
คุณภาพสายไฟแรงสูงแบบเคล่ือนท่ี (High Voltage Mobile Testing Unit) วตัถุดิบทองแดงของบริษทัผา่นการหลอมในระบบปิด
ไร้ออกซิเจนเพื่อให้ความมัน่ใจว่าสายไฟฟ้ายงัมีความทนทานถึงแมจ้ะผ่านกระบวนการรีด ซ่ึงเป็นการปรับปรุงการน าไฟฟ้า 
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บริษทัไดน้ าเทคโนโลย ี“skin insulation” มาใชก้บัสายแรงดนัไฟฟ้าต ่า เพ่ือการหุม้ฉนวนแบบสองชั้น ซ่ึงช่วยเพ่ิมความตา้นทาน
ไฟฟ้า 

นอกจากน้ี บริษทัผลิตผลิตภณัฑท่ี์ใชส้ายน าไฟฟ้าแบบมิลลิเคน (Milliken conductors) ซ่ึงสามารถน ากระแสไฟฟ้าได้
สูงกวา่สายเคเบ้ิลอ่ืน ๆ อน่ึง เน่ืองจากปรากฏการณ์การสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั จึงมีแนวโนม้ท่ี
ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าจะอยู่ท่ีรอบนอกของตวัน าไฟฟ้ามากกวา่ตรงศูนยก์ลาง ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่า “skin effect” 
ดงันั้น เพ่ือลดปัญหาดงักล่าว จึงไดมี้การพฒันาตวัน าไฟฟ้ามิลลิเคน (Milliken conductors) โดยการแบ่งสายน าไฟฟ้าออกเป็น
พ้ืนท่ีหน้าตดั 4 ถึง 5 ส่วน ท าให้สายไฟฟ้ารองรับกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าสายน าไฟฟ้าแบบแกนกลมเดียวอดัแน่น (round 
compact conductor) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5.0  

 

  
การไหลของไฟฟ้ากระแสสลบับนสายน าไฟฟ้าแบบแกนกลมเดียว

อดัแน่น (round compact conductor) 
การไหลของไฟฟ้ากระแสสลบับนสายน าไฟฟ้าแบบมิลลิแคน 

(Milliken conductors) 

ในปี 2561 PDITL สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑส์ายส่งไฟฟ้าอลูมิเนียมแบบใหม่ซ่ึงมีคุณสมบติั เช่น มีเหลก็กลา้เป็นส่วนเสริม 
หรือส่วนหลกั ซ่ึงท าใหมี้การน าไฟฟ้าดีกวา่สายส่งไฟฟ้าทัว่ไป โดยบริษทัคาดวา่จะมีความตอ้งการในผลิตภณัฑด์งักล่าวเพ่ิมข้ึน 
เม่ือรัฐบาลของประเทศไทยและประเทศเวยีดนามมีการพฒันาสายส่งไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม ตามล าดบั และ
ในปี 2563 บริษทัไดป้รับปรุงความมีประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนของผลิตภณัฑส์ายเคเบ้ิลโซล่าร์ ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนไดป้ระมาณ
ร้อยละ 27.0 ดว้ยการเนน้การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีข้ึน 

โรงงานของบริษทัติดตั้งเคร่ืองจกัรซ่ึงส่วนใหญ่น าเขา้จากยโุรป ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรเหล่าน้ีของบริษทัมีความรู้วธีิการท่ี
จ าเป็นในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลคุณภาพสูง 

บริษทัก าลงัร่วมมือกบัพนัธมิตร และ/หรือ หน่วยงานภาครัฐเพ่ือพฒันาสายเคเบ้ิลใตน้ ้ า และ/หรือ สายไฟฟ้าและสาย
เคเบ้ิลส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมอวกาศและยานอวกาศ ดว้ยลกัษณะท่ีพิเศษและมีความเฉพาะตวัสูงของผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี จึงเป็น
ท่ีคาดวา่ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีจะมีอตัราก าไรท่ีสูงกวา่ 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัมีบทบาทท่ีส าคญัในธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตของบริษทั บริษทัไดคุ้ม้ครองเทคโนโลยี 
ส่ิงประดิษฐ ์การออกแบบ และแบรนดข์องบริษทัผา่นทางทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่าง ๆ 

ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบัน้ี บริษทัมีเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนหลกัซ่ึงส าคญัต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มของ
บริษทัดงัน้ี  
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ตัวอย่างเคร่ืองหมาย หมายเลขทะเบียน วนัที่จดทะเบียน/วนั
หมดอายุ 

จ าพวกสินค้า/

บริการ(2) 
ประเทศที่จดทะเบียน 

PDITL     

(เป็นท่ีรู้จกัในนามของ PDIC Global 
Design และ PDIC Globe Design) 
 

ค. 165164(1) 20 .12 2544 
19.12 .2564  

09 ประเทศไทย 

 

171120721 30.06.2560/ 
29.06/2570 

09 ประเทศไทย 

Dovina 
จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม 

 156428 31.12.2553/ 
20.08.2572 

06, 09, 14, 17, 
19, 35, 37, 40 

 

เวียดนาม 

จดทะเบียนในประเทศสมาชิกขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) 

 1330782 30.06559/ 
30.06.2569 

06 
 

ออสเตรเลีย บาห์เรน 
จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น 
กมัพชูา สาธารณรัฐ
เกาหลี สปป .ลาว 
นิวซีแลนด ์โอมาน 
ฟิลิปปินส์  

จดทะเบียนโดยตรงในเขตอ านาจต่าง ๆ ภายนอกประเทศเวียดนาม 
 

 
 

4/9997/2016 15.08.2559/ 
03.05.2565 

06 เมียนมาร์ 

 

 
 

47926 05.07.2559/ 
05.07.2569 

06 บรูไนดารุสซาลาม 

 

 
 

2016062402 15.07.2559/ 
05.07.2569 

06 มาเลเซีย 

 01840215 16.05.2560/ 06 ไตห้วนั 
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ตัวอย่างเคร่ืองหมาย หมายเลขทะเบียน วนัที่จดทะเบียน/วนั
หมดอายุ 

จ าพวกสินค้า/

บริการ(2) 
ประเทศที่จดทะเบียน 

 
 

15.05.2579 

 

 
 

181104988 25.07.2559/ 
24.07.2569 

06 ประเทศไทย 

 2016062402 
 

28.02.2560/ 
05.07.2569 

 

06 มาเลเซีย 

 
มีการลงประกาศ
ความเป็นเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ 

(Cautionary 
Notice) ใน
หนงัสือพิมพ ์

Suara Timor 
Lorosae ของ
ติมอร์ตะวนัออก 
เม่ือวนัท่ี 27 

กรกฎาคม 2559 

27.07.2559/01.05.2564 06 ติมอร์ตะวนัออก 

 IDM000671167 12.02.2563 
13.07.2569 

06 อินโดนีเซีย 

Thipha Cables 
จดทะเบียนในประเทศสมาชิกขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก )WIPO ( 

 
1321320 28.07.2559/ 

28.07.2569 
09 
 

ออสเตรเลีย บาห์เรน 
จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น 
กมัพชูา สาธารณรัฐ
เกาหลี สปป .ลาว 
นิวซีแลนด ์โอมาน 

ฟิลิปปินส์ 

สหรัฐอเมริกา 
จดทะเบียนโดยตรงในเขตอ านาจต่าง ๆ ภายนอกประเทศเวียดนาม 

 47986 25.07.2559/ 
25.07.2569 

09 บรูไนดารุสซาลาม 
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ตัวอย่างเคร่ืองหมาย หมายเลขทะเบียน วนัที่จดทะเบียน/วนั
หมดอายุ 

จ าพวกสินค้า/

บริการ(2) 
ประเทศที่จดทะเบียน 

 

 
มีการลงประกาศ
ความเป็นเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ 

(Cautionary 
Notice) ในติมอร์
ตะวนัออกเลขท่ี 

Pub / 556 / KP / 
A / 8/19. 

27.07.2559/ 
27.07.2569 

 

09 ติมอร์ตะวนัออก 
 

 
 

01840331 06.05.2560/ 
15.05.2570 

09 ไตห้วนั 
 

 
 

181111039 12.07.2569 09 ประเทศไทย 

 
 

4/9995/2016 30.03.2563/ 
30.03.2566 

09 เมียนมาร์ 

 753/18 01.08.2562/ 
16.11.2575 

09 ฟิจิ 
 

 IDM000670627 11.02.2560/ 
18.07.2569 

09 อินโดนีเซีย 

 
2016063161 08.08.2560/ 

20.07.2569 
09 มาเลเซีย 

หมายเหต:ุ 
 
(1) ตามสัญญาให้อนุญาตใชเ้คร่ืองหมายการคา้ ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 ระหวา่งคู่สัญญาซ่ึงรวมถึง PDITLและบริษทั

อ่ืนในกลุ่มของ General Cable (“สัญญาให้ใช้สิทธิเคร่ืองหมายการค้า General Cable”) PDITL มีสิทธิใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตจาก General Cable ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ซ่ึงรู้จกัในช่ือของ PDITC Global Design และ 
PDIC Globe Design ทั้งในประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ส าหรับการส่งออกสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล 

(2) จ าพวก 06 รวมถึงโลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม สินแร่ วสัดุโลหะส าหรับงานก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้างท่ีเคล่ือนยา้ย
ไดท่ี้ท าดว้ยโลหะ สายเคเบ้ิลและสายไฟฟ้าท าดว้ยโลหะธรรมดาท่ีไม่ใชไ้ฟฟ้า วสัดุขนาดเล็กของเคร่ืองโลหะ ตูค้อน
เทนเนอร์ท าจากโลหะส าหรับบรรจุส่ิงของหรือเพ่ือการขนส่ง ตูนิ้รภยั เป็นตน้ จ าพวก 09 รวมถึงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การส ารวจ การถ่ายภาพและการถ่ายท าภาพยนตร์โสตทศันูปกรณ์เก่ียวกบั
สายตา การชัง่ การวดั การให้สัญญาณ การตรวจหา การตรวจสอบ การทดสอบ การช่วยชีวิตและการสอน เคร่ืองมือ
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และอุปกรณ์ส าหรับการเหน่ียวน า การเปิดปิดหรือสับเปล่ียน การแปลง การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมการจ่าย
หรือใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองบนัทึก เคร่ืองรับส่งหรือท าซ ้ าเสียงหรือภาพ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ จ าพวก 14 รวมถึง โลหะมี
ค่าและโลหะมีค่าผสม อญัมณี หินมีค่าและหินก่ึงมีค่า เคร่ืองมือและอุปกรณ์เก่ียวกบัการบอกหรือนับเวลา เป็นตน้ 
จ าพวก 17 รวมถึง ยางท่ีไม่ผ่านกระบวนการหรือก่ึงส าเร็จรูป ยางกดัตะเพอชา ยางไม ้แอสเบสทอส แร่ไมกาและสิน
ทดแทนวสัดุดงักล่าว พลาสติกและยางไมข้ึ้นรูปใชใ้นการผลิต วสัดุใชใ้นการหีบห่อ การอุดและใชเ้ป็นฉนวน ท่ออ่อน 
ท่อและสายยาง (ท่ีไม่ใช่โลหะ) เป็นตน้ จ าพวก 19 รวมถึง วสัดุก่อสร้าง(ท่ีไม่ไดท้ าดว้ยโลหะ) ท่อท่ีใชใ้นการก่อสร้าง
ท่ีไม่ไดท้ าดว้ยโลหะ ยางมะตอย (แอสฟัลด์) น ้ ามนัดินและบิทูเมน ส่ิงก่อสร้างท่ีเคล่ือนยา้ยไดท่ี้ไม่ไดท้ าดว้ยโลหะ 
ส่ิงก่อสร้างเพ่ือเป็นท่ีระลึกท่ีไม่ได้ท าด้วยโลหะ เป็นต้น จ าพวก 35 รวมถึง การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การ
บริหารธุรกิจ การจดัระบบส านกังาน เป็นตน้จ าพวก 37 รวมถึง การก่อสร้าง บริการติดตั้งและซ่อมแซม เป็นตน้ จ าพวก 
40 รวมถึง การด าเนินการเก่ียวกบัวสัดุ เป็นตน้ จ าพวก 42 รวมถึง การบริการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
การวิจัยและออกแบบท่ีเก่ียวข้อง การวิเคราะห์และวิจัยด้านอุตสาหกรรม การออกและพฒันาคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบัน้ี บริษทัอยูใ่นระหวา่งยืน่ค  าขอจดทะเบียนโอนเคร่ืองหมายการคา้หลกัดงัน้ี 

ตวัอยา่งเคร่ืองหมายการคา้ ทะเบียนเลขท่ี วนัหมดอาย ุ จ าพวกสินคา้/บริการ(1) ประเทศท่ีจด
ทะเบียน 

 

36860 26.11.2562 
(ตอ้งต่ออายแุละ

โอน) 

09, 19 เวียดนาม 

 
THỊNH PHÁT 43229 19.07.2564 09, 19 เวียดนาม 
 
THỊNH PHÁT 63342 26.12.2566 17, 25 เวียดนาม 
 

 
154263 20.08.2572 36, 37 เวียดนาม 

 

183395 26.04.2564 09 เวียดนาม 

 
316130 11.11.2569 09, 36, 37, 42 เวียดนาม 

 

 

319266 23.05.2569 09, 35, 36, 37 เวียดนาม 

 235951 08.11.2571 09 ศรีลงักา 
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หมายเหต:ุ 
(1) จ าพวก 09 รวมถึงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ การเดินเรือ การส ารวจ การถ่ายภาพและการถ่ายท า

ภาพยนตร์โสตทศันูปกรณ์ เก่ียวกบัสายตา การชัง่ การวดั การใหส้ญัญาณ การตรวจหา การตรวจสอบ การทดสอบ การ
ช่วยชีวติและการสอน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการเหน่ียวน า การเปิดปิดหรือสบัเปล่ียน การแปลง การเก็บสะสม 
การคุมค่าหรือการควบคุมการจ่ายหรือใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองบนัทึก เคร่ืองรับส่งหรือท าซ ้ าภาพหรือเสียง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เป็นตน้ จ าพวก 17 รวมถึง ยางท่ีไม่ผ่านกระบวนการหรือก่ึงส าเร็จรูป ยางกดัตะเพอชา ยางไม ้แอสเบสทอส แร่ไมกา
และสินทดแทนวสัดุดงักล่าว พลาสติกและยางไมข้ึ้นรูปใชใ้นการผลิต วสัดุใชใ้นการหีบห่อ การอุดและใชเ้ป็นฉนวน 
ท่ออ่อน ท่อและสายยาง (ท่ีไม่ใช่โลหะ) เป็นตน้ จ าพวก 19 รวมถึง วสัดุก่อสร้าง(ท่ีไม่ไดท้ าดว้ยโลหะ) ท่อท่ีใชใ้นการ
ก่อสร้างท่ีไม่ไดท้ าดว้ยโลหะ ยางมะตอย (แอสฟัลด์) น ้ ามนัดินและบิทูเมน ส่ิงก่อสร้างท่ีเคล่ือนยา้ยไดท่ี้ไม่ไดท้ าดว้ย
โลหะ ส่ิงก่อสร้างเพ่ือเป็นท่ีระลึกท่ีไม่ไดท้ าดว้ยโลหะ เป็นตน้ จ าพวก 25 รวมถึงเคร่ืองนุ่งห่มหรือแต่งกาย เคร่ืองสวม
ใส่เทา้ เคร่ืองปกคลุมศีรษะ เป็นตน้ จ าพวก 35 รวมถึง การโฆษณา การจดัการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจดัระบบ
ส านกังาน เป็นตน้ จ าพวก 36 รวมถึง การประกนัภยั การคลงั การเงิน การจดัการอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ จ าพวก 37 
หมายถึง การก่อสร้าง บริการติดตั้งและซ่อมแซม เป็นตน้ จ าพวก 42 รวมถึงการบริการดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รวมทั้งการวิจยัและออกแบบในเร่ืองดงักล่าว การบริการวิเคราะห์ วิจยัและออกแบบดา้นอุตสาหกรรม การออกแบบ
และพฒันาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ณ วนัท่ีของเอกสารน้ี เคร่ืองหมายการคา้ขา้งตน้ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการจดทะเบียนการโอนกบั NOIP จาก Thinh Phat 
Real Estate Cables JSC ให้แก่ Thipha Cables โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “ปัจจัยความเส่ียง – ความเส่ียงท่ี
เกี่ยวกับธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัท – บริษัทมีความเส่ียงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” ทั้งน้ี ตามสัญญาซ้ือขาย
หุน้ ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ระหวา่งบริษทั และผูข้ายของ Thipha Cables และ Dovina ผูข้ายและบริษทัร่วมของผูข้ายไม่ไดรั้บ
อนุญาตให้ใช้ค  าว่า “Thimh Phat Cables” หรือ “Thipha Cables” หรือเคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายบริการซ่ึง Thipha 
Cables หรือ Dovina ใช ้หรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความสับสนหลงผิดกบัค า เคร่ืองหมาย ช่ือ การ
ออกแบบหรือสัญลักษณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Thinh Phat Real Estate Cable JSC อาจใช้ช่ือบริษัทของตน (รวมทั้ งค  าว่า 
“Cables”) ในการด าเนินธุรกิจใด ๆ ต่อไปไดจ้นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 หรือส้ินเดือนปฏิทินท่ีใบอนุญาตก่อสร้างซ่ึงจ าเป็น
ส าหรับโครงการท่ีพกัอาศยัท่ีด าเนินอยูย่งัคงมีผลบงัคบั แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน และหลงัจากนั้นจะตอ้งตดัค าวา่ “Cables” ออก
จากช่ือบริษทั 

นอกเหนือจากเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเปิดเผยไวข้า้งตน้ ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบัน้ี บริษทัยงัมีเคร่ืองหมายการคา้อ่ืนท่ียงั
อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดทะเบียน 

ทรัพย์สิน 

 
 

 
28298 31.11.2571 09 สุรินมั 
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บริษทัเป็นเจา้ของและผูเ้ช่าทรัพยสิ์นต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์หลกัซ่ึงใชใ้นธุรกิจของบริษทั (ยกเวน้ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัเช่ามา) มีดงัน้ี 
 

ทรัพย์สิน 
ประเภทของ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ภาระตดิพนั 

  (ล้านบาท)  

ท่ีดิน 
เจา้ของ/สิทธิใน
การใชท่ี้ดิน(1) 699 

ทรัพยสิ์น โรงงานและอุปกรณ์บางส่วนของ
บริษทัไดถู้กจ าน าเป็นประกนัส าหรับเงินกูย้มื
ระยะสั้ นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
และสินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท 
และการโอนเงินทางโทรเลข 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  เจา้ของ(2) 24 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เจา้ของ 745 
คลงัสินคา้  เจา้ของ 37 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน เจา้ของ 1,811 
ยานพาหนะ เจา้ของ 20 ไม่มี 
เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงติดตรึงและเคร่ืองใช้
ส านกังาน  เจา้ของ 16 

ไม่มี 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง เจา้ของ 744 ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง  เจา้ของ 99 

ไม่มี แต่มีภาระผกูพนัในอนาคตส าหรับเงิน
กูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน และสินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิต 
ทรัสตรี์ซีท และการโอนเงินทางโทรเลข 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์   4,195  
 
หมายเหต:ุ 
(1) บริษทัมีสิทธิในการใชท่ี้ดินในประเทศเวยีดนามจนถึงปี 2598 
(2) ไม่เก่ียวขอ้งกบัท่ีดินของบริษทัในประเทศเวยีดนาม 

พนักงานและการพฒันาบุคลากร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัว่าจา้งพนกังานประจ า 1,900 คน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงจ านวนพนักงานประจ า 
จ าแนกตามประเภทและท่ีตั้ง ณ วนัท่ีระบุไว ้

 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561(1) 
ณ วนัท ี31 ธันวาคม 

2562(1) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 

25631) 
    
พนกังานจ าแนกตามประเภท    
ฝ่ายจดัการ 4 11 17 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561(1) 
ณ วนัท ี31 ธันวาคม 

2562(1) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 

25631) 
ฝ่ายการคา้ 122 123 130 
ฝ่ายศูนยบ์ริการลูกคา้ 34 37 38 
ฝ่ายการเงินและการบญัชี 75 74 72 
ฝ่ายการจดัการทรัพยากรบุคคล และ OHS 97 83 95 
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 14 12 12 
ฝ่ายโลจิสติกส์และคลงัสินคา้ 192 165 168 
ฝ่ายปฏิบติัการ 1,213 971 1,034 
ฝ่ายวางแผน 44 48 46 
ฝ่ายจดัหา 30 30 30 
ฝ่ายเทคโนโลย ี 175 175 178 
ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร 1 9 10 
ฝ่ายธุรการ 13 33 38 
ฝ่ายสญัญา - 23 21 
AEC - 12 11 
รวมพนกังานประจ า  2,014 1,806 1,900 
    
พนักงานจ าแนกตามภูมศิาสตร์    
ประเทศไทย 1,200 977 973 
ประเทศเวยีดนาม 814 829 927 
รวมพนกังานประจ า 2,014 1,806 1,900 

หมายเหต:ุ 
(1) จ านวนพนกังานประจ าค านวณเสมือนวา่ Thipha Cables, Dovina และ TCI เป็นบริษทัยอ่ยของ PDITL ณ วนัท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีระบุขา้งตน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 พนกังานของบริษทัในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานเฟ้ลปส์ ดอดจ ์
ประเทศไทย และพนกังานทั้งหมดในบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกของ สหภาพแรงงานซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยพนกังาน 
ของ Thipha Cables และ Dovina ณ วนัท่ีของเอกสารน้ี ยงัไม่เคยมีการหยดุงานโดยสหภาพแรงงาน และไม่เคยมีขอ้เรียกร้องใด
จากสหภาพแรงงานซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มของบริษทั บริษทัเช่ือวา่บริษทัไดใ้หค้่าตอบแทน
และผลประโยชน์ท่ีค่อนขา้งเป็นท่ีน่าจูงใจแก่พนักงาน ดงันั้น อตัราการออกจากงานของพนักงาน (ค านวณจากสัดส่วนการ
ลาออกต่อจ านวนพนกังานประจ า) ในช่วงระยะผลเวลาของผลการด าเนินงานของบริษทัจึงอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ร้อยละ 1.0 ซ่ึงบริษทั
เช่ือวา่ตวัเลขน้ีต ่ากวา่อตัราการลาออกจากงานโดยรวมของพนกังานในประเทศไทย 
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บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ และมีแผนสืบทอดต าแหน่งงานเพ่ือใหมี้ผูสื้บทอด
ต าแหน่งส าหรับพนกังานหลกัในทุกระดบั บริษทัไดล้งทุนเป็นจ านวนมากในโครงการฝึกอบรมและใหค้วามรู้ รวมถึงโครงการ
การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ การก ากบัดูแลกิจการ และการตลาด ตวัอยา่งเช่น ในปี 2563 ภายหลงัจากท่ีบริษทัซ้ือกิจการ Thipha 
Cables และ Dovina แลว้ พนกังานประมาณ 30 คนของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามไดเ้ขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมทางออนไลน์
ท่ีเก่ียวกบัโรงงานของบริษทัในประเทศไทย และไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษ โดย
บริษทัมีแผนท่ีจะเร่ิมโครงการฝึกอบรมในพ้ืนท่ี (on-site training) เพ่ิมเติมในประเทศไทยส าหรับพนักงานของบริษทัย่อยใน
ประเทศเวียดนามในทันทีท่ีมีการผ่อนคลายขอ้จ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามอนัเน่ืองจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  

การแข่งขนั 

คู่แข่งหลกัในประเทศไทยของบริษทัคือ บริษทั สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ ากดั และบริษทั สายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิล 
จ ากดั ซ่ึงเป็นคู่แข่งในกลุ่มสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและปานกลาง และคู่แข่งหลกัของบริษทัในประเทศเวยีดนามคือ Vietnam Electric 
Cable Corporation ซ่ึงเป็นคู่แข่งในกลุ่มสายแรงดนัไฟฟ้าต ่า แรงดนัไฟฟ้าปานกลางและแรงดนัไฟฟ้าสูง และ LS Vina ซ่ึงเนน้ท่ี
กลุ่มสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและปานกลางโดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือการส่งออก 

บริษทัเช่ือวา่จะเป็นการยากท่ีแบรนด์ระดบันานาประเทศ เช่น General Cable Corporation จะแข่งขนักบับริษทัทั้งใน
ระยะอนัใกลจ้นถึงระยะปานกลางทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เน่ืองจากการเร่ิมตน้สายการผลิตสายไฟฟ้าและสาย
เคเบ้ิลตอ้งใชเ้วลาถึงสองหรือสามปี และจะตอ้งมีการยื่นขอและไดรั้บการอนุมติัจากหน่วยงานก ากบัดูแลในประเทศและการ
รับรองมาตรฐานท่ีก าหนดโดยส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีองประเทศเวยีดนาม นอกจากน้ี บริษทัคาดวา่ผลิตภณัฑข์องแบรนดเ์หล่านั้น (หากมีการน าเขา้) น่าจะมีราคาแพงกวา่
ผลิตภณัฑข์องบริษทัเน่ืองจากอากรน าเขา้ นอกจากน้ี บริษทัไม่คาดวา่ General Cable Corporation จะกลบัเขา้มาในตลาดประเทศ
ไทยอีกคร้ัง ทั้งน้ี เน่ืองจากในขณะน้ี General Cable Technologies Corporate ก าลงัประกอบธุรกิจภายใตต้ราสินคา้ช่ือ Prysmian 

การประกนัภัย 

บริษทัไดท้ าประกนัภยัส าหรับพนักงานเพ่ือการคุม้ครองซ่ึงรวมถึง การคุม้ครองชีวิต การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ การ
บาดเจ็บทางร่างกายระยะยาว การพิการ และค่ารักษาพยาบาล และบริษทัยอ่ยของบริษทัก็ไดท้ าประกนัภยัความรับผิดโดยทัว่ไป
ทางการคา้ การประกันความเส่ียงภยัทุกชนิดส าหรับอุตสาหกรรม การประกันความเส่ียงภยัทุกชนิดส าหรับทรัพยสิ์น การ
ประกนัอคัคีภยั และการประกนัภยัรถยนต์ โดย PDITL, Thipha Cables และ Dovina ก็ไดมี้การท าประกนัภยัสินคา้น าเขา้เพ่ือ
คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสินคา้ระหวา่งขนส่ง นอกจากน้ี PDITL ก็ไดมี้การเขา้ท าประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 
และบริษทัยงัไดมี้การเขา้ท าประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ี อีกทั้งยงัไดท้ าประกนัภยัความรับผิดในผลิตภณัฑ์
ในประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดท้ าประกนัภยัความรับผิดในผลิตภณัฑใ์นประเทศเวียดนาม ทั้งน้ี ตามแนวปฏิบติัของ
บริษทัอ่ืน ๆ ในอุสาหกรรมเดียวกนั 

กรมธรรมป์ระกนัภยัขา้งตน้ทั้งหมดยงัคงมีผลบงัคบัใช ้และไดมี้การช าระเบ้ียประกนัภยั โดยบริษทัจะมีการทบทวน
กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวทุกปีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กรรมธรรมด์งักล่าวใหค้วามคุม้ครองเพียงพอ ทั้งน้ี กรรมการของบริษทัเช่ือวา่
ความคุม้ครองจากกรมธรรมป์ระกนัภยัเหล่าน้ีเพียงพอส าหรับการด าเนินงานในปัจจุบนัของบริษทัแลว้ 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัเช่ือว่าในการด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัมีความรับผิดชอบทั้ งต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทั้งหมด นับตั้งแต่ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่สัญญา พนักงาน และชุมชน ดงันั้น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัจึง
ครอบคลุมถึงเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงการก ากบัดูแลกิจการ การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อ
พนกังานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
และการพฒันาสงัคมและชุมชน  

บริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี โดยบริษทัมีการส่ือสารเก่ียวกบันโยบายการก ากบัดูแล
กิจการกับสมาชิกทุกคนขององค์กร และยงัติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและหลกัปฏิบติัของบริษทัเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายต่อตา้นการทุจริตของบริษทั 

ภายในองคก์รของบริษทั บริษทัใหค้วามส าคญัแก่ความปลอดภยั สุขอนามยั และสวสัดิการของพนกังานเป็นอนัดบัตน้ 
ๆ โดยบริษทัปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม และส่งเสริมการพฒันาและความกา้วหนา้ของพนกังาน รวมถึงเปิดโอกาส
ใหพ้นกังานพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอ่ืน ๆ อน่ึง ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัมุ่งเนน้ใหมี้การใชว้ตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การลดการใชพ้ลงังาน การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า การเพ่ิมการใชท้รัพยากรพลงังานหมุนเวียน และการลดของเสียและการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เพื่อบรรลุเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน บริษทัไดจ้ดักิจกรรมดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยเนน้ท่ีการใหค้วามรู้และ
การพฒันาชุมชน ในปี 2561 บริษทัจดัการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการซ่ึงรวมถึง (ก) การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการส าหรับ
คณะอาจารยจ์ากวิทยาลยัต่าง ๆ และบุคลากรช่างไฟฟ้าจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานและช่างไฟฟ้ามืออาชีพ (ข) การอบรม
สมัมนาเชิงปฏิบติัการส าหรับครูช่างไฟฟ้า ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปี 2562 (ค) โครงการกิจกรรม Hands On ส าหรับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (ง) การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการส าหรับครู ช่างไฟฟ้า ระดบั
ภาคกลาง ภาคตะวนัตก และภาคตะวนัออก ปี 2562 และ (จ) การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับครูช่างไฟฟ้า ระดับ
ภาคเหนือ ปี 2562 ณ เข่ือนสิริกิต์ิ จงัหวดัอุตรดิตถ ์ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในคดีความ กระบวนพิจารณาทางกฎหมายหรือการก ากบัดูแลท่ีมี
นยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มใด ๆ ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่จะมีผลลพัธ์ท่ีมีนยัส าคญัหรืออาจมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงาน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

ส่ิงแวดล้อม บริษทัอยูภ่ายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม ประเด็นท่ีส าคญัในดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงงานของบริษทัคือน ้ าเสีย โรงงานในประเทศไทยของบริษทัปฏิบติัตาม
มาตรฐาน ISO 14001:2015 (มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม) จากสถาบนั UL ซ่ึงเป็นการรับรองว่าองคก์รมีระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงส่งเสริมการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการปฏิบติัตามพนัธะหนา้ท่ีอย่างเป็น
ระบบ และบรรลุเป้าหมายทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงแนวทางปฏิบติัเพ่ือความยัง่ยืน โรงงานของบริษทัในประเทศเวียดนาม
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ปฏิบติัตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีก าหนดไวส้ าหรับเขตอุตสาหกรรม Thinh Phat Industrial Zone ในจงัหวดั
ลองอนั 

ความปลอดภัย บริษทัมุ่งมัน่ในเร่ืองความปลอดภยัของพนกังาน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐ
เก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัท่ีมีผลใชบ้งัคบั เพ่ือด ารงมาตรฐานดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัท่ีจ าเป็นในโรงงาน บริษทัมีการ
ประเมินความเส่ียงต่ออนัตรายอยา่งสม ่าเสมอ บริษทัประเมินความเส่ียงแต่ละอยา่งเพ่ือจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและ/หรือ
แกไ้ขปัญหาใด ๆ โดยจะมีการบนัทึกอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนไวแ้ละมีการติดตามดว้ยการวิเคราะห์สาเหตุของอุบติัเหตุนั้น บริษทัท า
การฝึกซอ้มเหตุฉุกเฉินท่ีโรงงานอยา่งสม ่าเสมอ และจดัใหมี้หลกัสูตรฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มแก่
พนักงาน รวมถึงการปฐมนิเทศน์ดา้นความปลอดภยัแก่พนักงานใหม่ การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัส าหรับผูบ้ริหารและ
หัวหนา้งาน และการฝึกอบรมความปลอดภยัพิเศษ เช่น การฝึกอบรมเทคนิคการดบัเพลิงและความปลอดภยัขั้นพ้ืนฐาน ความ
ปลอดภยัดา้นไฟฟ้า ความปลอดภยัดา้นสารเคมี และการปฐมพยาบาล บริษทัปรับปรุงแนวทางการส่ือสารเก่ียวกบัความปลอดภยั
ของพนกังานในทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ยการส่งเสริมใหพ้นกังานสนทนาเร่ืองความปลอดภยัและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
วิธีการปรับปรุงการจดัการความปลอดภยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัเนน้เร่ืองความปลอดภยัในสถานท่ีผลิต ส านกังาน 
และความปลอดภยัของพนกังานในระหว่างอยู่นอกท่ีท างาน (เช่น ความปลอดภยับนถนน) บริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัท่ีก าหนดโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย และบริษทัเช่ือวา่การด าเนินงานปัจจุบนัของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลใชบ้งัคบั 

นอกจากน้ี เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 บริษทัไดด้ าเนินมาตรการความปลอดภยัเพ่ิมเติม
ต่าง ๆ ทั้งท่ีโรงงานในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม รวมถึงการหมัน่ลา้งมือดว้ยสบู่ลา้งมือท่ีท าจากแอลกอฮอลห์รือสบู่และ
น ้ า ซ่ึงมีการจดัหาให้ในปริมาณท่ีเพียงพอเพ่ือท่ีพนักงานไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายส าหรับความจ าเป็นดา้นอาชีวะอนามยัและความ
ปลอดภยัเหล่าน้ี การส่งเสริมสุขอนามยัระบบหายใจ เช่น การปิดปากเม่ือไอจาม การเวน้ระยะห่างอย่างน้อยหน่ึงเมตรตาม
ค าแนะน าของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง การสวมใส่หนา้กาก การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือในส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ 
และการจ ากดัการเดินทางท่ีไม่จ าเป็น นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัการฝึกอบรมแก่พนกังานและผูจ้ดัการเพ่ือให้ตระหนกัถึงโรคโค
วดิ-19 รวมถึงการแนะน าคนงานในเร่ืองการประเมินตนเอง การรายงานอาการ และก าหนดใหพ้นกังานท่ีไม่สบายหรือเกิดอาการ
ตอ้งพกัอยูบ่า้น แยกตวัเอง และพบบุคลากรทางการแพทยต์ามท่ีอาจจ าเป็น 

ข้อพพิาทและกระบวนพจิารณาทางกฎหมาย 

บริษทัเก่ียวขอ้งกบักระบวนพิจารณาทางกฎหมายและการสอบสวนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจตามปกติและ
อุตสาหกรรมของบริษทัเป็นคร้ังคราว อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไม่มีคดีความหรือกระบวนพิจารณาทาง
กฎหมายท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่จะมีผลลพัธ์ท่ีมีนยัส าคญัหรืออาจมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ 

การวิเคราะห์และค าอธิบายดังต่อไปนีม้วีัตถปุระสงค์เพ่ือน าเสนอมมุมองของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษัท ณ วันท่ี และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 และ ณ วันท่ีและส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 และ 2563 ตาม TFRS (รวมเรียกว่า ““งบการเงินรวม”) โดยต่อไปในเอกสารนีจ้ะเรียกงบการเงิน
รวมท่ีตรวจสอบแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ว่า “งบการเงินรวมปี 2562” และจะเรียกงบ
การเงินรวมระหว่างกาลท่ีสอบทานแล้วของบริษัท ณ วันท่ี และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ว่า “งบ
การเงินรวมระหว่างกาลปี 2563” 

ผู้ลงทุนควรศึกษาการวิเคราะห์และค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในส่วนนีค้วบคู่กับ
ส่วน “การน าเสนอข้อมลูทางการเงิน” และงบการเงินรวมของบริษัทตลอดจนหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีเกี่ยวข้องส าหรับปี
และงวดท่ีกล่าวถึงซ่ึงบริษัทได้ท าการเปิดเผยแล้ว 

งบการเงินรวมของบริษัทจัดท าขึ้นตาม TFRS ส่วนงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทจัดท าขึ้นแบบย่อตาม
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 (แก้ไขเพ่ิมเติมปี 2561) เร่ือง แนวทางการรายงานทางการเงินระหว่างกาลท่ีสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศใช้ ท้ังนี ้ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทท่ีแสดงอยู่ในเอกสารนีโ้ดยท่ัวไปมิได้เป็นตัวบ่งชีถึ้งผลการด าเนินงานท่ี
คาดหมายในอนาคต นอกจากนี ้ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 มิได้เป็นตัวบ่งชี้
ถึงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า
มิได้เป็นตัวบ่งชีถึ้งผลการด าเนินในอนาคตของบริษัท 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาข้อมูลในส่วนนีเ้ว้นแต่ท่ีได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน การอ้างถึงค าว่า “ปี 2561” และ “ปี 
2562” น้ันให้หมายถึง ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 ตามล าดับ ส่วนการอ้างถึง “ระยะเวลาของผลการด าเนินงาน 
(Track Record Period)” น้ันให้หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถนุายน 2563 เว้นแต่ท่ีได้ระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืน โดยข้อมลูทางบัญชีท้ังหมดท่ีเปิดเผยในส่วนนีไ้ด้มกีารคัดย่อหรือน ามาจากงบการเงินรวมของบริษัท 

ข้อมูลท่ีปรากฎในการวิเคราะห์และค าอธิบายท่ีอยู่ในรูปแบบของข้อมูลท่ีแบ่งตามสายงานธุรกิจและข้อมูลท่ีแบ่งตาม
พืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ของบริษัทน้ัน โดยท่ัวไปเป็นข้อมลูท่ีน ามาจากงบการเงินรวมของบริษัท 

การวิเคราะห์และค าอธิบายดังต่อไปนี้ท่ีมีข้อความท่ีมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ( forward –looking 
statements) รวมถึงข้อความท่ีเกี่ยวกับแผนงาน กลยทุธ์ วัตถปุระสงค์ ความคาดหมาย ความประสงค์ และทรัพยากรของบริษัท 
ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์และค าอธิบายนีจ้ะตั้งอยู่บนสมมติฐานท่ีบริษัทพิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผล แต่ผลการด าเนินงานท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากข้อมูลท่ีได้ระบุไว้ในข้อความท่ีมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว 
ส าหรับค าอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงและความไม่แน่นอนเหล่าน้ัน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ “หมายเหต”ุ และ 
“ปัจจัยความเส่ียง” 

ในหัวข้อนี ้เว้นแต่เนื้อความจะหมายถึงอย่างอ่ืน หรือบริษัทจะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน การอ้างถึง “บริษัท” หมายถึง 
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) พร้อมท้ังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท 
อย่างไรกต็าม ในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 (ก่อนการเข้า
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ซ้ือกิจการของอดิสรในเดือนธันวาคม 2562) การอ้างถึงธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัท และรายได้ท่ีเกิดจากธุรกิจโลจิสติกส์ 
ตลอดจนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นการอ้างถึงธุรกิจท่ีด าเนินการโดยอดิสร และรายได้ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวในช่วงเวลาท่ีอดิสรยังไม่ได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ท้ังนี ้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวถูกบันทึกอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “ - หลักเกณฑ์การน าเสนอข้อมูล - การน าเสนอข้อมลู
ทางการเงิน” 

ภาพรวม 

เพื่อวตัถุประสงคข์องงบการเงินรวมของบริษทั และตาม TFRS บริษทัมีกลุ่มธุรกิจท่ีส าคญัส่ีส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ีหน่ึง - การผลิต การคา้ และการใหบ้ริการตรวจสอบส าหรับผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าท่ีท าจากทองแดงและอลูมิเนียม 
และใชใ้นการส่งกระแสไฟฟ้า การส่ือสารโทรคมนามคมและการก่อสร้าง 

 ส่วนท่ีสอง – การใหบ้ริการทรัพยากรบุคคลนอกชายฝ่ัง 

 ส่วนท่ีสาม - การให้บริการเก่ียวกบัการท าความสะอาดเรือ การก่อสร้างและบ ารุงรักษา ส าหรับลูกคา้ในอุตสาหกรรม
น ้ ามนัและก๊าซเป็นหลกั 

 ส่วนท่ีส่ี - การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

กลุ่มธุรกิจส่วนแรกเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงบริษทัไดป้ระกอบธุรกิจผ่าน PDITL 
จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ทั้งน้ี ภายหลงัจากการเขา้ซ้ือกิจการของ Thipha Cables Dovina และ TCI ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 
บริษทัไดป้ระกอบธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลผ่าน PDITLThipha Cables Dovina และ TCI ส่วนกลุ่มธุรกิจส่วนท่ีสอง สาม 
และส่ี เก่ียวขอ้งกับธุรกิจโลจิสติกส์ท่ีประกอบการโดยอดิสร เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง การวิเคราะห์และค าอธิบาย
ดงัต่อไปน้ีจะอา้งถึงกลุ่มธุรกิจหลกัสองกลุ่มของบริษทัไดแ้ก่ “ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล” และ “ธุรกิจโลจิสติกส์” 

ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของบริษทัครอบคลุมตลาดภูมิภาคอาเซียนท่ีก าลงัเติบโตเป็นหลกั เน่ืองจากบริษทัมีแหล่งผลิตท่ี
ส าคญัอยูใ่นประเทศไทยและเวยีดนาม รวมทั้งยงัมีการขยายออกไปทัว่โลกเน่ืองจากบริษทัไดส่้งออกผลิตภณัฑไ์ปยงั 40 ประเทศ
โดยประมาณ (นอกจากประเทศไทยและเวยีดนาม) เช่น ออสเตรเลีย บราซิล กมัพชูา อินเดีย จอร์แดน พม่า โอมาน สิงคโปร์ และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีเป้าหมายท่ีจะขยายไปท่ี กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในลาตินอเมริกา ตะวนัออก
กลาง และแอฟริกา ซ่ึงบริษทัมีความสมัพนัธ์อยูก่บัลูกคา้แลว้ โดยในระยะกลางถึงระยะยาว บริษทัคาดวา่จะขยายฐานลูกคา้ไปยงั
ตลาดท่ีเติบโตแลว้ดว้ย 

หลกัเกณฑ์การน าเสนอข้อมูล 

การน าเสนอข้อมลูทางการเงิน 

ขอ้มูลทางการเงินรวมของบริษทัจดัท าข้ึนตาม TFRS โดยการเขา้ซ้ือกิจการของบริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั โดยSMM 
(ปัจจุบนัคือบริษทั) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ไดถู้กบนัทึกบญัชีเป็นการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั (reverse acquisition business 
combination) โดยท่ี SMM เป็นผูไ้ดม้าตามกฎหมาย (legal acquirer) และผูถู้กไดม้าทางบญัชี (accounting acquiree) และบริษทั 
ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั เป็นผูถู้กไดม้าตามกฎหมาย (legal acquiree) และผูไ้ดม้าทางบญัชี (accounting acquirer) ทั้งน้ี ผลจากการ
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รวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัน้ีท าใหข้อ้มูลทางการเงินรวมของบริษทัส าหรับปี 2562 รวมผลการด าเนินงานของบริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 
2 จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 และผลการด าเนินงานของบริษทันบัตั้งแต่การจดัตั้งข้ึนในวนัท่ี 9 
กรกฎาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไวด้ว้ย นอกจากน้ี เน่ืองจากบริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดัและบริษทั อดิสรสงขลา 
จ ากดั อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ผลการด าเนินงานของบริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั ซ่ึงบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการเม่ือวนัท่ี 25 
ธนัวาคม 2562 จึงถูกรวมไวใ้นงบการเงินรวมของบริษทัดว้ย เสมือนวา่การเขา้ซ้ือกิจการนั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 
2561 อน่ึง กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของผูถู้กไดม้าทางบญัชี (SMM) รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ไดถู้กจ าหน่าย (divested) เม่ือ
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ท าให้ผลการด าเนินงานทั้งหมดของ SMM ถูกรวมในขอ้มูลทางการเงินรวมของบริษทัส าหรับปี 2561 
และในขอ้มูลทางการเงินรวมของบริษทัส าหรับปี 2562 จนถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 โดยผลการด าเนินงานดงักล่าวปรากฏอยู่
ภายใตร้ายการ “ขาดทุนสุทธิส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก” ในงบการเงินรวมปี 2562 ของบริษทั 

ขอ้มูลทางการเงินรวมของบริษทัแสดงอยู่ในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินส าหรับการน าเสนอขอ้มูลของบริษัท 
ระยะเวลาน าเสนอคือ 12 เดือนส าหรับปี 2561 และ 2562 โดยปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีท่ีส าคญัของบริษทัตลอดช่วง
ระยะเวลาของผลการด าเนินงาน 

การเปรียบเทียบข้อมลูท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท 

บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทัและธุรกิจใหม่ตามกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัในช่วงระยะเวลาของผลการ
ด าเนินงาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “ธุรกิจ – ความเป็นมาและพัฒนาการล่าสุด” 

ในปี 2562 นอกจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้นั้น บริษทัยงัไดเ้ขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือ
กิจการหน่ึงรายการและธุรกรรมการขายกิจการหน่ึงรายการ กล่าวคือ (1) บริษทัเขา้ซ้ือกิจการอดิสรดว้ยการซ้ือหุน้ร้อยละ 100 ใน
บริษทั พินวีล 2 จ ากดั เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 และ (2) บริษทัขายธุรกิจเดิมทั้งหมดของ SMM ซ่ึงประกอบดว้ยการผลิตและ
จัดจ าหน่ายหนังสือและส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ การผลิตรายการทางโทรทศัน์และวิทยุ การซ้ือลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์และ
ลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดผา่นดาวเทียม และธุรกิจส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ทั้งน้ีผลการด าเนินงานของบริษทั อดิสร
สงขลา จ ากดั ซ่ึงบริษทัเขา้ซ้ือกิจการเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 ไดถู้กรวมไวใ้นงบการเงินรวมของบริษทัเสมือนวา่การเขา้ซ้ือ
กิจการนั้นไดแ้ลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 นอกจากน้ี บริษทัไดห้ยดุรวมผลการด าเนินงานของธุรกิจเดิมของ SMM ท่ีได้
จ าหน่ายไปไวใ้นงบการเงินรวมของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหมายเหตุ 1.3 
ประกอบงบการเงินรวม ปี 2562 อน่ึง บริษทัไดบ้นัทึกขาดทุนจ านวน 16 ลา้นบาทจากการด าเนินงานท่ียกเลิกซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ขายธุรกิจดงักล่าวในปี 2562 

ในปี 2563 บริษทัเขา้ซ้ือกิจการของ (1) Thipha Cables เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (2) Dovina เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ (3) TCI เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 โดยผา่นการเขา้ซ้ือกิจการของ NMN2 ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของ Thipha Cables Dovina 
และ TCI ถูกรวมไวใ้นงบการเงินรวมของบริษทันบัตั้งแต่วนัท่ีเขา้ซ้ือกิจการแต่ละแห่งจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 อยา่งไรก็
ตาม ผลการด าเนินงานของบริษทัเหล่าน้ีไม่ไดถู้กรวมไวใ้นงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหมายเหตุ 1.2 ประกอบงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี และ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดงันั้น ขอบเขตของการรวมขอ้มูลในงบการเงิน (scope of consolidation) จึง
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มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งช่วงระยะเวลาของผลการด าเนินงาน และไดส้ะทอ้นอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัซ่ึงอยูใ่นส่วน
อ่ืน ๆ ของเอกสารน้ี 

พฒันาการล่าสุด 

ขณะน้ียงัเร็วเกินไปท่ีจะประเมินเก่ียวกบัผลกระทบของโรคโควิด – 19 และมาตรการปิดประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ต่ออุป
สงคแ์ละอุปทานระยะกลางและระยะยาวของผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั และต่ออุปสงคใ์นตลาดภูมิภาคและตลาดโลกท่ี
บริษทัประกอบการอยูห่รือท าการส่งออกผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริการ โดยลูกคา้ของบริษทัในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมอาจไดรั้บ
ผลกระทบท่ีแตกต่างกนัจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ถึงแมม้าตรการปิดประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบาดของโรคโควิด –
19 จะส่งผลให้บริษทัตอ้งหยุดการด าเนินงานของบริษทัเป็นการชัว่คราวในปี 2563 แต่ขอ้จ ากดัดงักล่าวในโรงงานผลิตของ
บริษทัก็ไม่ไดมี้ผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี ขอ้จ ากดับางประการท่ี
รัฐบาลเวียดนามก าหนดข้ึนส าหรับการขนส่งส่งผลกระทบทางลบไม่มากนักต่อรายได้ของบริษทัท่ีเกิดจากบริษทัย่อยใน
เวยีดนามในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 อน่ึง ในระหวา่งการระบาดของโรคโควดิ – 19 ห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายการจดัจ าหน่าย
ของบริษทัไดพิ้สูจน์ให้เห็นวา่มีความเช่ือถือได ้โดยบริษทัไดถื้อปฏิบติัและด ารงมาตรฐานความปลอดภยัและสุขอนามยัขั้นสูง
ในทุกโรงงาน พร้อมกบัการปรับตวัตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ปัจจยัส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ 
ซ่ึงปัจจยับางประการอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั โดยปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

บริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น การผลิตและการส่งและจ าหน่ายไฟฟ้า 
การขนส่งสาธารณะ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงผลการด าเนินงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล่าน้ี
ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค การเมือง และสังคม โดยปัจจัยเหล่าน้ีรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แผนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การเขา้ถึงเงินทุน การใช้จ่ายและนโยบายภาครัฐ รวมถึงโครงการสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน ระดบัของรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง ขอ้พิพาททางการคา้ท่ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคโดยรวม 
และการเคล่ือนยา้ยโดยเสรีของสินคา้และบริการ หรือระยะเวลาของการขาดเสถียรภาพหรือความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
สงัคม นอกจากน้ีบริษทัมีลูกคา้ทั้งบริษทัเอกชน และหน่วยงานภาครัฐและรัฐวสิาหกิจ ในอดีต ผลการด าเนินงานและการเติบโต
ของอุตสาหกรรมหลกัท่ีลูกคา้ของบริษทัประกอบกิจการอยูมี่ความสัมพนัธ์กบัอุปสงคข์องผลิตภณัฑข์องบริษทั และแผนงาน
ต่าง ๆ ของรัฐบาลและโครงการภาครัฐ อาจส่งผลใหอุ้ปสงคข์องผลิตภณัฑข์องบริษทัสูงข้ึนไดเ้ช่นกนั ในกรณีท่ีแผนการดงักล่าว
มีเป้าหมายอยูท่ี่อุตสาหกรรมซ่ึงลูกคา้ของบริษทัประกอบกิจการอยู ่หรือเป็นการเพ่ิมจ านวนของโครงการขนาดใหญ่ซ่ึงบริษทั
อาจประมูลงานได ้ดงันั้น อุปสงคแ์ละยอดขายของผลิตภณัฑข์องบริษทัจึงไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัเศรษฐกิจมหภาค การเมือง 
และสงัคม 
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ตาม Frost & Sullivan Report ประเทศไทยมีความตอ้งการในการใชไ้ฟฟ้าท่ีเติบโตข้ึนอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสู่
ความเป็นเมืองและการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัแรงสนบัสนุนจากการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีไดรั้บการ
ปรับปรุง และการเพ่ิมข้ึนของพลงังานหมุนเวียน และการพฒันาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน (พร้อมกบันโยบายภาครัฐท่ีเอ้ือต่อการ
ด าเนินโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน) จะมีผลกระทบในทางบวกต่ออุปสงคข์องสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล นอกจากน้ีตาม Frost & 
Sullivan Report ประเทศเวียดนามมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง มีการเพ่ิมความตอ้งการในการใช้ไฟฟ้าท่ีสูงข้ึน มี
นโยบายของภาครัฐท่ีเอ้ืออ านวยต่อการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
พลงังาน โดยปัจจยัท่ีส าคญัส่งผลกระทบต่อความตอ้งการในการใช้สายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลมีความคลา้ยกบัปัจจยัท่ีพบใน
ประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ในทั้งสองประเทศ ความล่าชา้ในการด าเนินนโยบายและโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
มหภาคท่ีมีความทา้ทายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคโควิด – 19 ไดส่้งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรม
สายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล อยา่งไรก็ดี แผนการกระตุน้ของรัฐบาลอาจเพ่ิมความแขง็แกร่งใหก้บัแนวโนม้ของอุตสาหกรรมได ้ 

ยอดขายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทัเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดท่ี้ส าคญัท่ีสุดของบริษทัทั้งในอดีตและในอนาคต
ท่ีเล็งเห็นได ้ทั้งน้ี ในปี 2561 และปี 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ยอดขายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลคิด
เป็นจ านวนรวมถึงร้อยละ 87.9 ร้อยละ 88.1 และร้อยละ 88.8 ตามล าดบั ของรายไดห้ลกัของบริษทั ดงันั้น ในระหว่างช่วง
ระยะเวลาของผลการด าเนินงาน หน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของรายไดจ้ากการขายของบริษทัคือการ
เปล่ียนแปลงในยอดขายของสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล โดยการเปล่ียนแปลงในอุปสงคข์องผลิตภณัฑข์องบริษทัในตลาดของกลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่ก็มีความส าคญัต่อรายไดจ้ากการขายของบริษทัเช่นกนั 

นอกจากน้ี บริษทัมีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มาเป็นระยะเวลานาน พร้อมทั้งฐานลูกคา้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงประกอบดว้ย ทั้ง
บริษทัระดบัภูมิภาคและบริษทัขา้มชาติท่ีมีความมัน่คง และประกอบกิจการอยูใ่นตลาดขั้นปลายต่าง ๆ อยา่งไรก็ตาม ยงัคงเร็ว
เกินไปท่ีจะประเมินเก่ียวกบัผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการปิดประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ต่ออุปสงคแ์ละ
อุปทานระยะกลางและระยะยาวของผลิตภณัฑบ์างประเภท และอุปสงคใ์นแต่ละส่วนของตลาด รวมถึงตลาดในระดบัประเทศ 
และตลาดในระดบัโลกท่ีบริษทัประกอบกิจการอยูห่รือมีการส่งออกผลิตภณัฑข์องบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้พ่ิมรายไดข้อง
บริษทัจากการเพ่ิมนวตักรรม ตวัอยา่งเช่น ในปี 2560 PDITL เป็นบริษทัแรกในประเทศไทยท่ีน าเสนอหน่วยบริการตรวจสอบ
คุณภาพสายไฟแรงสูงแบบเคล่ือนท่ี (High Voltage Mobile Testing Unit) เพื่อให้บริการตรวจสอบสายแรงดนัไฟฟ้าสูงในพ้ืนท่ี
แก่ลูกคา้ ซ่ึงท าให ้PDITL สามารถสร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการใหม่ดงักล่าวซ่ึงมีอตัราก าไรท่ีสูง 

ความสามารถในการปรับราคาขายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามความผันผวนด้านต้นทุนของวตัถดิุบท่ีใช้ 

บริษทัมียอดขายเกือบทั้งหมดมาจากสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล ดังนั้น การเปล่ียนแปลงในราคาขายของผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวจึงมีผลกระทบต่อรายไดจ้ากการขายและผลการด าเนินงานของบริษทั โดยทัว่ไป ราคาผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีความ
อ่อนไหวต่อความไม่สมดุลของอุปทานและอุปสงคข์ั้นพ้ืนฐานหรืออุปสงคแ์ละอุปทานชัว่คราว โดยการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนก็
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาขายของบริษทัไดเ้ช่นกนั โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “การแข่งขันและ
ความสามารถท่ีจะจัดหางานประมูลใหม่ท่ีสร้างผลก าไร” นอกจากน้ี เหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึงแต่ส่งผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทาน (เช่น 
การระบาดของโรคโควิด-19) ก็อาจส่งผลกระทบทั้ งระยะสั้ นหรือระยะยาวต่อปริมาณของอุปสงค์และอุปทาน และการ
เปล่ียนแปลงของราคาก็อาจมีผลกระทบต่อตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีบริษทัใชแ้ละราคาขายของผลิตภณัฑข์องบริษทัไดเ้ช่นกนั 
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ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหัวขอ้ “—การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนขาย” บริษทัสามารถเปล่ียนแปลงราคาขายของผลิตภณัฑ์
ของบริษทัได ้เพ่ือท่ีราคาขายใหแ้ก่ลูกคา้จะไดส้ะทอ้นถึงการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนวตัถุดิบของบริษทัทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด และ
คาดวา่ในอนาคตอนัใกล ้บริษทัก็จะยงัสามารถเปล่ียนแปลงราคาขายของผลิตภณัฑข์องบริษทัได ้ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวจะ
ท าไดเ้ฉพาะตลาดในประเทศไทยซ่ึงมีอุปทานของผลิตภณัฑด์งักล่าวและจ านวนผูผ้ลิตอยูจ่  ากดั รวมถึงยงัมีอุปสรรคการเขา้สู่
ตลาด เช่น ค่าใชจ่้ายในการลงทุน การขออนุญาตท่ีจ าเป็นตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกของลูกคา้ท่ีมีความ
เขม้งวด (เช่น พิจารณาจากผลงานท่ีผ่านมา ความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิต ความสามารถในการส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีถูกตอ้งตาม
ขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐานสากล เป็นตน้) ซ่ึงยงัคงเป็นอุปสรรคส าหรับคู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเขา้สู่ตลาดน้ี ดงันั้น โดยทัว่ไป 
บริษทัจึงสามารถเปล่ียนแปลงราคาขายของผลิตภณัฑข์องบริษทัได ้ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายไดจ้ากการขายของบริษทัไม่วา่จะใน
ทางบวก (การปรับข้ึนราคา) หรือทางลบ (การปรับลดราคาเพ่ือสะทอ้นถึงราคาวตัถุดิบท่ีต ่าลง) ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของจ านวนยอดขาย 

ในปี 2561 และปี 2562 บริษทัผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลผ่าน PDITL เท่านั้น ตารางขา้งล่างน้ีแสดง
รายละเอียดของอตัรา throughput margin ซ่ึงเกิดจากผลิตภณัฑห์ลกัท่ีผลิตและจ าหน่ายโดย PDITL ตลอดช่วงระยะเวลาของผล
การด าเนินงาน 

 ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
หกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 

มถุินายน 

 2561(1) 2562(1) 2562(1) 2563(1),(2) 

 (ร้อยละ) 
     
สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ  36.1 32.5 32.7 37.8 
สายไฟฟ้าส าหรับวตัถุประสงคพ์ิเศษ  32.7 35.3 38.6 31.6 
สายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าส าหรับอาคาร  16.0 16.8 14.3 18.7 
สายไฟเปลือย  7.6 12.2 16.1 12.2 
อตัรา throughput margin 20.5 20.4 19.6 24.3 
 
หมายเหตุ:  
(1) ค านวณจากส่วนต่างระหวา่งรายไดจ้ากการขายและตน้ทุนของวตัถุดิบ หารดว้ยรายไดจ้ากการขาย 
(2) ขอ้มูลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไม่ไดร้วมผลการด าเนินงานของ Dovina, Thipha Cables  
และ TCI 

 

ฝ่ายจดัการของบริษทัใชอ้ตัรา throughput margin เป็นหน่ึงในตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทั กลยทุธ์การ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัคือการเนน้ท่ีการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของสายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ และสายไฟฟ้าส าหรับ
วตัถุประสงคพิ์เศษในกลุ่มผลิตภณัฑโ์ดยรวมของบริษทั เพ่ือท่ีจะเพ่ิมอตัรา throughput margin ของบริษทัใหไ้ดม้ากท่ีสุด พร้อม
กับการลดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตรา throughput margin ต ่ ากว่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท (เช่น สายไฟเปลือย) 
นอกจากน้ี บริษทัพยายามท่ีจะรวมหรือเพ่ิมอตัรา throughput margin ดว้ยการบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดตน้ทุน
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วตัถุดิบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “—การผสมผสานการขายผลิตภัณฑ์” และ “—ผลกระทบของมาตรการ
บริหารต้นทุนอย่างมปีระสิทธิภาพ” 

ตารางขา้งล่างน้ีแสดงรายละเอียดของราคาขายท่ีรับรู้โดยเฉล่ีย และการเปล่ียนแปลงของปริมาณการขายแยกตาม
ประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัท่ีบริษทัเสนอขายในช่วงระยะเวลาของผลการด าเนินงาน 

 ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม งวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 
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การเปลีย่นแปลงใน
ราคาทีรั่บรู้โดยเฉลีย่ 
(บาท/ตนั) (1), (2) 

การเปลีย่นแปลง
ในปริมาณการ
ขาย (ตนั) (1) 

การเปลีย่นแปลงใน
ราคาทีรั่บรู้โดยเฉลีย่ 
(บาท/ตนั) (1), (2) 

การเปลีย่นแปลง
ในปริมาณการขาย 

(ตนั) (1) 
     
สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูง
พิเศษ  (10.3) 9.1 19.4 34.7 
สายไฟฟ้าส าหรับวตัถุประสงคพ์ิเศษ
  (51.5) 15.2 (10.8) (10.4) 
สายแรงดันไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้า
ส าหรับอาคาร  (6.9) 9.1 (3.2) 13.0 
สายไฟเปลือย   22.6 (11.4) 58.9 (67.7) 
  
หมายเหตุ:  
(1) การเปล่ียนแปลงในปริมาณการขายและราคาขายท่ีรับรู้โดยเฉล่ียในปีการเงิน/งวดใดท่ีระบุในตารางขา้งตน้ แสดงถึง

การเปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณการขายและราคาขายท่ีรับรู้โดยเฉล่ียในปีการเงิน/งวดท่ีเทียบเคียงกนั
ก่อนหนา้นั้น 

(2) ราคาขายรับรู้โดยเฉล่ียค านวณโดยการหารรายไดจ้ากการขายซ่ึงไดรั้บจากผลิตภณัฑป์ระเภทท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยปริมาณ
การขายของผลิตภณัฑป์ระเภทนั้นส าหรับปีท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในการวเิคราะห์และค าอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
ราคาท่ีรับรู้โดยเฉล่ียและการเปล่ียนแปลงในปริมาณการขาย ในหัวขอ้ “- ผลการด าเนินงาน - ผลการด าเนินงาน
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เปรียบเทียบกับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562  – 
รายได้ – รายได้จากการขาย” และ “- ผลการด าเนินงาน – ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 – 
รายได้จากการขาย” 
การเปล่ียนแปลงในราคาท่ีรับรู้โดยเฉล่ียในหน่วยบาท/ตนั มกัจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงส่วนผสมผลิตภณัฑ์

ส่ีประเภทหลกั ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่ออตัรา throughput margin อยา่งจ ากดั เน่ืองจากบริษทัสามารถปรับ
ราคาขายใหแ้ก่ลูกคา้ใหส้ะทอ้นถึงการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนวตัถุดิบไดภ้ายในช่วงเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั 
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การเปลีย่นแปลงของต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 87.7 ร้อยละ 87.7 และร้อยละ 85.0 ของรายไดจ้ากการขายในปี 2561 ปี 2562 และ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตามล าดบั องคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนขายของบริษทัคือตน้ทุนวตัถุดิบท่ีบริษทัใช้
ในการผลิตผลิตภณัฑ์ (ทองแดงแผ่น กอ้นอลูมิเนียม) และตน้ทุนสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัองค์ประกอบหลกัของตน้ทุนการขายของบริษทัในช่วงระยะเวลาของผลการด าเนินงานในหัวขอ้ “- รายละเอียดของ
รายการท่ีส าคัญในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - ต้นทุนขาย” 

บริษทัใชท้องแดง อลูมิเนียม และโพลิเมอร์ในกระบวนการผลิต โดยทองแดงและอลูมิเนียมเป็นโลหะโภคภณัฑซ่ึ์งมี
ความผนัผวนของราคาตลาด และบริษทัคาดว่าราคาดงักล่าวจะยงัคงมีความผนัผวนในอนาคตท่ีเล็งเห็นได ้ทั้งน้ี ตน้ทุนของ
วตัถุดิบและตน้ทุนในการแปรสภาพ คิดเป็นประมาณร้อยละ 90.6 ร้อยละ 90.7 และร้อยละ 64.4 ของตน้ทุนขายของบริษทัในปี 
2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตามล าดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาทองแดงท่ีมีความผนัผวน
นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินในปี 2551-2552 ในขณะท่ีราคาอลูมิเนียมยงัคงมีเสถียรภาพตามสมควรในหลายปีท่ีผ่านมา ตาม
รายงานของ Frost & Sullivan โดยตาม Frost & Sullivan Report อา้งอิงจากขอ้มูลของธนาคารโลก ในช่วงระยะเวลาของผลการ
ด าเนินงาน ราคาทองแดงในสกลุดอลลาร์สหรัฐต่อตนัไดป้รับเพ่ิมสูงข้ึนในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากอุปสงคท์างเศรษฐกิจ
ระดบัโลกท่ีดีข้ึนนบัตั้งแต่ปี 2559 และการเพ่ิมการใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงในปี 2562 โดยทัว่ไป บริษทัสามารถจ ากดัผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ในราคาของทองแดงและอลูมิเนียมท่ีบริษทัใช ้ต่อผลการด าเนินงานของบริษทัได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัสามารถท่ีจะปรับราคา
ขายผลิตภณัฑข์องบริษทัซ่ึงจะเห็นไดจ้ากอตัรา throughput margin โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “- ความสามารถ
ท่ีจะปรับราคาขายของผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทผลิตตามความผันผวนของราคาของวัตถุดิบท่ีบริษัทใช้” ตวัอย่างเช่น PDITL ซ่ึง
ประกอบกิจการในลกัษณะการผลิตตามค าสั่ง และสามารถปรับราคาขายให้แก่ลูกคา้ให้สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของราคา
ทองแดงได ้เน่ืองจากราคาซ้ือของทองแดงท่ีใชส้ าหรับค าสั่งซ้ือของลูกคา้ และราคาขายส าหรับค าสั่งซ้ือดงักล่าวถูกก าหนดข้ึน
ในวนัท่ีจดัซ้ือวตัถุดิบนั้น ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของราคาของวตัถุดิบท่ีบริษทัใชมี้และจะยงัคงมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ตน้ทุนขายและต่อรายไดจ้ากการขายของบริษทั อนัเป็นผลโดยออ้มมาจากนโยบายการปรับราคาของบริษทั อยา่งไรก็ตาม ถา้
บริษทัไม่สามารถปรับราคาขายให้แก่ลูกคา้ให้สะทอ้นถึงราคาวตัถุดิบเน่ืองจากปัจจยัท่ีรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การแข่งขนัใน
ตลาด หรือช่วงเวลาการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีบริษทัใช ้รายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทัก็จะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ในราคาดงักล่าวดว้ย นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงในราคาของทองแดงและอลูมิเนียมจะส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความ
ตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัดว้ย โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “ปัจจัยความเส่ียง – ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทและการด าเนินการของบริษัท – ความผันผวนของราคาของวัตถุดิบท่ีบริษัทใช้อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (cost efficiencies) และอัตราก าไร (profit margins) ของบริษัท” และ “ธุรกิจ – ธุรกิจสายไฟฟ้า
และสายเคเบิล้ของบริษัท - วตัถุดิบ” 

การเข้าซ้ือกิจการ การขยายก าลงัการผลิต และการขายกิจการบางส่วน 

ในช่วงระยะเวลาของผลการด าเนินงาน บริษทัไดท้ าธุรกรรมการเขา้ซ้ือกิจการหลายรายการตามกลยุทธ์การขยาย
กิจการของบริษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “ธุรกิจ –กลยทุธ์ของบริษัท – บริษัทประสงค์จะเข้าถึงตลาดใหม่
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โดยใช้ก าลังการผลิตเดิมและโดยการเข้าซ้ือธุรกิจท่ีช่วยเสริมในด้านการน าเสนอผลิตภัณฑ์ ฐานตลาด และช่องทางการจัด
จ าหน่าย” และ “ธุรกิจ – ประวติัความเป็นมาและพัฒนาการล่าสุด” การเขา้ซ้ือกิจการเหล่าน้ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในขอบเขต
ของการรวมบญัชีในแต่ละปีบญัชี/งวด ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานรวมของบริษทั และการขยายก าลงัการ
ผลิต ซ่ึงโดยทัว่ไปจะท าให้มีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากการขาย ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของอดิสรในเดือนธนัวาคม 2562 (แต่การ
เขา้ซ้ือกิจการน้ีไม่มีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษทัในช่วงระยะเวลาของผลการด าเนินงาน เน่ืองจาก
ผลการด าเนินงานของอดิสรไดถู้กรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัทั้งหมดเสมือนวา่การเขา้ซ้ือกิจการนั้นไดแ้ลว้เสร็จตั้งแต่
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561) นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของ Dovina และ Thipha Cables ในประเทศเวียดนามในเดือน
มีนาคม 2563 และเขา้ซ้ือกิจการของ TCI ในเดือนเมษายน 2563 และไดข้ายธุรกิจส่ือส่ิงพิมพเ์ดิมของ SMM ในเดือนสิงหาคม 
2562 ท่ีผ่านมา โดยบริษทัประสบความส าเร็จในการเขา้ซ้ือกิจการเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการบูรณาการธุรกิจท่ีได้มาใหม่ ซ่ึง
โดยทัว่ไปจะท าให้มีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน การประหยดัจากการใชต้น้ทุนรวมกนั (cost synergies) การเพ่ิมอ านาจต่อรองกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ และการเพ่ิมรายไดจ้ากการขาย โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “-หลักเกณฑ์การน าเสนอข้อมูล – การ
เปรียบเทียบข้อมลูท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทั” และ “ธุรกิจ –กลยทุธ์ของบริษัท - บริษัทตั้งใจจะเจาะตลาดใหม่โดยใช้
ก าลังการผลิตท่ีมีอยู่  และโดยการซ้ือธุรกิจท่ีช่วยส่งเสริมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ฐานตลาด และช่องทางการจัดจ าหน่าย” อน่ึง 
การเขา้ซ้ือกิจการ ซ่ึงรวมถึงการเขา้ซ้ือกิจการของ Dovina และ Thipha Cables ล่าสุด ไดเ้พ่ิมก าลงัการผลิตและขยายฐานลูกคา้
ของบริษทั ท าใหบ้ริษทัมียอดขายท่ีสูงข้ึน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “ธุรกิจ – ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ – 
โรงงานผลิตและก าลังการผลิต” นอกจากน้ี บริษทัคาดวา่การเขา้ซ้ือกิจการล่าสุดดงักล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางดา้น
การด าเนินงาน การตลาดและเทคโนโลยี เช่น การเพ่ิมอ านาจต่อรองกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบและอุปกรณ์ การเขา้ถึงเครือข่ายการจดั
จ าหน่าย และการถ่ายทอดวทิยาการและเทคโนโลยรีะหวา่งทีมงานและแหล่งผลิตของบริษทั นอกจากน้ีการเขา้ซ้ือกิจการเหล่าน้ี
ยงัเพ่ิมโอกาสให้แก่บริษทัในการขยายก าลงัการผลิตในประเทศเวียดนามต่อไปในอนาคต ซ่ึงบริษทัคาดวา่จะจ ากดัค่าใชจ่้ายใน
การลงทุนและลดตน้ทุนการผลิตของบริษทัดว้ยการใชผ้ลิตภณัฑข์ั้นกลางซ่ึงผลิตโดย Dovina (โดย PDITL และ Thipha Cables) 
แทนการผลิตผลิตภณัฑข์ั้นกลางดงักล่าวดว้ยตน้ทุนท่ีสูงกวา่ในประเทศไทยหรือการจดัหาจากบุคคลภายนอก 

ในอดีต บริษทัไดจ้ าหน่าย และในอนาคต บริษทัอาจท าการจ าหน่ายการลงทุน กิจการ หรือบริษทัต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่การ
ลงทุนเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงการขายกิจการของ SMM มีผลกระทบอยา่งจ ากดัต่อผลการด าเนินงานของบริษทัในช่วงระยะเวลาของผล
การด าเนินงาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “-หลักเกณฑ์การน าเสนอข้อมูล” อย่างไรก็ตาม การขายกิจการ
บางส่วนในอนาคตอาจส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายและผลก าไรส าหรับปี/งวดของบริษทัลดลง และก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายใน
อนาคตอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัต่อบญัชีก าไรขาดทุนในงบก าไรขาดทุนรวมของบริษทั 

ตามกลยทุธ์ของบริษทัในการเสริมสร้างการเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในภูมิภาคเอเชียและทัว่
โลก บริษทัมีแผนท่ีจะเขา้ซ้ือกิจการเป้าหมายท่ีมีความเหมาะสมต่อไป ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อขอบเขตของการรวมบญัชีและงบ
การเงินรวมของบริษทั รวมถึงรายไดจ้ากการขาย และก าไรส าหรับปี/งวด โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “ธุรกิจ – 
กลยทุธ์ของบริษัท -บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความแขง็แกร่งในฐานะผู้น าตลาดในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ในประเทศ
ไทยและประเทศเวียดนาม” การเขา้ซ้ือกิจการและการขยายก าลงัการผลิตอาจเพ่ิมค่าใชจ่้ายในการลงทุนของบริษทั และอาจไม่
ก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีคาดหมาย หรืออาจตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานกวา่ท่ีคาดหมายก่อนท่ีจะส่งผลกระทบ
ในทางบวกต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “ปัจจัยความเส่ียง – ปัจจัย
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ความเส่ียงเกี่ยวกับธุรกิจและการประกอบกิจการ – บริษัทอาจไม่ประสบความส าเร็จในการลงทุนเชิงกลยทุธ์ หรือการรวมบริษัท
และกิจการท่ีได้มา” 

บริษทัจะรับรู้รายไดแ้ละการประหยดัจากการใชต้น้ทุนรวมกนั (cost synergies) ในระดบัท่ีแตกต่างกนัโดยข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะของการเขา้ซ้ือกิจการแต่ละคร้ัง และความรวดเร็วและความส าเร็จของแผนการบูรณาการธุรกิจภายหลงัจากการเขา้ซ้ือ
กิจการ ทั้งน้ี รายไดจ้ากกิจการและบริษทัท่ีไดม้าอาจลดลงในระหวา่งช่วงการบูรณาการธุรกิจในระยะเปล่ียนผา่น และอตัราก าไร
จากการด าเนินงานของธุรกิจและบริษทัท่ีเขา้ซ้ืออาจจะต ่ากว่าอตัราก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัหรือต ่ากวา่ท่ีคาดหมาย 
และปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงานรวมของบริษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ 
“ปัจจัยความเส่ียง – ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและการด าเนินการของบริษัท - บริษัทอาจไม่ประสบความส าเร็จ
ในกลยทุธ์การลงทุน หรือการรวมบริษัทและกิจการท่ีเข้าซ้ือ” ในปี 2563 บริษทัเขา้ซ้ือกิจการของ Thipha Cables และ Dovina 
โดยใชข้อ้ตกลง (locked-box mechanism) โดยมีระยะเวลาสามเดือนระหวา่งการลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
เสร็จสมบูรณ์ของการซ้ือขายหุ้น ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตน้ทุนคงท่ีของบริษทัยงัคงมีเสถียรภาพ แต่รายไดจ้ากการขายของ
บริษทัไดล้ดลงเน่ืองจากบริษทัไดต้ดัสินใจท่ีจะรักษาพนักงานเดิมไว ้และมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในการบ ารุงรักษา
โรงงานผลิตและอุปกรณ์ โดยบริษทัไดล้ดการขายทองแดงและวตัถุดิบอ่ืน ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกให้นอ้ยท่ีสุด เพ่ือท่ีบริษทัจะ
สามารถใช้วตัถุดิบเหล่าน้ีเม่ือบริษทัเขา้ควบคุมการด าเนินงานของ Dovina นอกเหนือจากน้ี รายได้ของ Dovina ก็ยงัได้รับ
ผลกระทบในทางลบเป็นการชัว่คราวเช่นกนั เม่ือ Dovina ไปเนน้การผลิตและการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์ั้นกลาง เช่น ทองแดงแท่ง
และอลูมิเนียมแท่ง ให้แก่ PDITL และ Thipha Cables แทนการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีไปยงับุคคลภายนอกซ่ึงโดยหลกั
ประกอบธุรกิจอยูใ่นประเทศอินเดีย 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในขอบเขตของการรวมบญัชีภายหลงัจากการเขา้ซ้ือกิจการ และผลกระทบต่อรายไดร้วม
และอตัราก าไรของบริษทั การเขา้ซ้ือกิจการจึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษทั 

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 

ผลิตภณัฑต์่าง ๆ มีอตัราก าไรท่ีแตกต่างกนั และสัดส่วนการขายของผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อ
อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทั ตวัอยา่งเช่น ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 อตัรา throughput margin (ค านวณ
จากส่วนต่างระหว่างรายไดจ้ากการขายและตน้ทุนของวตัถุดิบและตน้ทุนแปรสภาพ หารดว้ยรายไดจ้ากการขาย) .ซ่ึง PDITL 
ได้รับจากการขายสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ สายไฟฟ้าส าหรับวตัถุประสงค์พิเศษ สายแรงดันไฟฟ้าต ่าและ
สายไฟฟ้าส าหรับอาคาร และสายไฟเปลือย คือร้อยละ 37.8 ร้อยละ 31.6 ร้อยละ 18.7 และร้อยละ 12.2 ตามล าดบั บริษทัพยายาม
ท่ีจะเปล่ียนอตัราส่วนของปริมาณการขายผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทโดยเน้นท่ีมีมูลค่าสูงกว่าและอตัราก าไรสูงกว่า เช่น สาย
แรงดนัไฟฟ้าสูง สายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลส าหรับวตัถุประสงคพิ์เศษ และลดสดัส่วนของผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราก าไรต ่า เช่น สายไฟ
เปลือย ตวัอยา่งเช่น ในประเทศไทย PDITL ประสบความส าเร็จในการใชก้ลยทุธ์การเปล่ียนการผลิตไปเป็นการผลิตผลิตภณัฑท่ี์
มีอตัราก าไรสูงกวา่ เช่น สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ สายไฟฟ้าส าหรับวตัถุประสงคพิ์เศษ ซ่ึงท าใหร้ายไดจ้ากการขาย
และก าไรสุทธิ และ Adjusted Core EBITDA ในระหวา่งปี 2558 ถึงปี 2561 เพ่ิมข้ึน 
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นอกจากน้ี บริษทัพยายามท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพตน้ทุนการผลิตดว้ยการจดัสรรการผลิตผลิตภณัฑเ์ฉพาะประเภทใน
โรงงานผลิตท่ีมีตน้ทุนถูกกวา่และ/หรือมีก าลงัการผลิตอยูพ่ร้อม ตวัอยา่งเช่น บริษทัไดมี้การขยายก าลงัการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้า
สูงเพ่ิมเติมอีก 4,800 MT ต่อปีในประเทศเวียดนาม (ท่ีโรงงานผลิตของบริษทัในประเทศเวียดนาม) นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2563 และบริษทัยงัพยายามท่ีจะเพ่ิมอตัราการใชก้ าลงัการผลิตของโรงงานผลิตในเวียดนามดว้ย นอกจากน้ี บริษทัก าลงัอยูใ่น
ขั้นตอนการเพ่ิมก าลงัการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสูงท่ีโรงงานในไทย และคาดวา่จะมีก าลงัการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าวไดใ้นไตร
มาสท่ีสามของปี 2564 

การแข่งขันและความสามารถท่ีจะจัดหางานประมลูใหม่ท่ีสร้างผลก าไร 

โดยทัว่ไป รายไดข้องบริษทัมีลกัษณะเป็นรายไดจ้ากงานประมูลและรายไดท่ี้ไม่เกิดข้ึนประจ า โดยค าสั่งซ้ือส่วนใหญ่
ของบริษทัไดม้าจากการประมูลงานแบบทั่วไปหรือแบบปิดและลูกคา้ของบริษทัจะประเมินการประมูลงานของบริษทัจาก
ความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ีคุณสมบติั ประสบการณ์ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ความสามารถท่ีจะผลิตตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
ความน่าเช่ือถือในการจดัหาและจดัจ าหน่าย และราคาของบริษทัเป็นหลกั ทั้งน้ี รายไดจ้ากการขายของบริษทัเปล่ียนแปลงตาม
ความสามารถของบริษทัท่ีจะจดัหาโครงการใหม่จากการประมูลงานท่ีแข่งขนักนั เพ่ือท่ีจะรวมและเพ่ิมอตัราก าไรของบริษทั 
บริษทัยงัท าการจดัสรรทรัพยากรทางการตลาดและการขายของบริษทัตามท่ีเหมาะสมไปยงัตลาดในภูมิภาคท่ีมีแนวโนม้ราคาท่ี
จะเอ้ือประโยชน์มากกว่า นอกจากน้ี บริษทัยงัได้รับประโยชน์จากการมีผลการด าเนินงานท่ียาวนานในอุตสาหกรรมและ
ความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูก่่อนแลว้ของ PDITL โดยความสามารถของบริษทัในการส่งมอบผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเป็นท่ีน่าเช่ือถือและตรง
ตามขอ้ก าหนดเฉพาะของลูกคา้ อุตสาหกรรม และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท าให้บริษทัอยูใ่นกลุ่มผูผ้ลิตในตลาดเพียงไม่ก่ีรายท่ีได้รับ
การเชิญชวนจากภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และบริษทัเอกชนใหเ้ขา้ร่วมประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่ 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา 

เน่ืองจากการขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการด าเนินงานของบริษทัในประเทศไทยและประเทศเวียดนามจากการ
เขา้ซ้ือกิจการท่ีผา่นมา บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา โดยสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของ
บริษทัคือสกลุเงินบาทและสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามคือสกลุเงินดองท าใหค้วามผนัผวน
ของมูลค่าสกุลเงินตราต่างประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินบาทอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั
ย่อยของบริษทัเม่ือแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพ่ือวตัถุประสงค์ในจดัท างบการเงินรวม ตวัอย่างเช่น ในกรณีการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศของบริษทัมีผลก าไร ก าไรท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวจะมีแนวโนม้ต ่าลง (ในจ านวนท่ีเทียบเท่ากนั
ในสกุลเงินบาท) หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานนั้นแขง็ค่าข้ึน และเป็นกรณีกลบักนัหากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานนั้นอ่อนค่าลง ส าหรับปี 2562 ร้อยละ 12.1 ของรายไดจ้ากการขายของ
บริษทัอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่คือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (และส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการ
ส่งออกของบริษทั) นอกจากน้ี โดยทัว่ไป การจดัซ้ือทองแดงและอลูมิเนียมของบริษทัก็มีการเรียกเก็บเงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐ
และเจา้หน้ีการคา้ของบริษทัในสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญัก็อยูใ่นสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลาของผลการด าเนินงาน โดยทัว่ไป
เงินบาทจะแข็งค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีความเส่ียง
สุทธิต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (ค านวณจากส่วนต่างระหวา่งยอดคงเหลือของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนของบริษทั และ
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนของบริษทั ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) เท่ากบั 110 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
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และ 84 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ ดังนั้น การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปีบญัชีและงวดบญัชีอาจจะไดรั้บ
ผลกระทบจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศต่อเงินบาท การแข็งค่าหรืออ่อนค่าของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐยงัอาจมีผลกระทบในทางบวกหรือทางลบต่อราคา ยอดขายและรายไดจ้ากการขายของ
บริษทั เน่ืองจากโดยทัว่ไป บริษทัเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ส่งออกในสกุลดอลลาร์สหรัฐ อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวท่ีมีต่อ
การขายของบริษทัอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั เน่ืองจากการขายของบริษทัส่วนใหญ่มีการเรียกเก็บเงินโดยใชห้ลกัการก าหนดราคา
จากตน้ทุน (cost-plus basis) และการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนขายของบริษทัส่วนใหญ่จะ
สะทอ้นในราคาท่ีขายใหแ้ก่ลูกคา้ 

บริษัทพยายามท่ีจะป้องกันความเส่ียงต่ออัตราแลกเปล่ียนไวบ้างส่วนด้วยการจับคู่ต้นทุนท่ีอยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศกบัรายไดท่ี้อยูใ่นสกลุเงินตราต่างประเทศ เพื่อท่ีจะคงความสมดุลในดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา เน่ืองจากการขาย
ในประเทศของบริษทัยงัคงมีความส าคญักวา่การส่งออก (ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะท่ีการจดัซ้ือวตัถุดิบ
ของบริษทั (ซ่ึงส่วนใหญ่คือทองแดงและอลูมิเนียม) โดยส่วนใหญ่อยูใ่นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษทัจึงเขา้ท าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้โดยเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั เพ่ือท่ีจะบริหารความเส่ียงในกรณีท่ี
กระแสเงินสดออกและกระแสเงินสดเขา้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของบริษทัมีจ านวนแตกต่างกนั ทั้งน้ี บริษทัมีการเขา้ท า
สัญญาดงักล่าวเพ่ือบริหารจดัการความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากบริษทัไม่สามารถ
บริหารจดัการความเส่ียงต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ ความผนัผวนดงักล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางบวกหรือทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือบริษทั
ประสงคท่ี์จะขยายการประกอบธุรกิจไปยงัต่างประเทศ 

มาตรการบริหารต้นทุนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

บริษทัไดด้ าเนินโครงการและก าลงัอยู่ในขั้นตอนการด าเนินโครงการท่ีออกแบบมาเพ่ือการลดตน้ทุน การปรับปรุง
กระบวนการผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการผลิตเพ่ือท่ีจะสนับสนุนความยัง่ยืน 
ความสามารถในการท าก าไร และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัดา้นตน้ทุน 
ตวัอย่างเช่น บริษทัประสบความส าเร็จในการใช้หลกัการการผลิตโดยมุ่งเน้นหลกัการบริหารจดัการความสูญเปล่า (Lean 
Management Principles) ส าหรับ PDITL ในประเทศไทย ซ่ึงส่งผลใหต้น้ทุนการผลิต ตน้ทุนขาย ตน้ทุนทัว่ไป และตน้ทุนในการ
บริการจดัการของ PDITL ลดลง นอกจากน้ี PDITL ยงัไดรั้บประโยชน์จากราคาซ้ือวตัถุดิบท่ีลดลง เน่ืองจากบริษทัมีการต่อรอง
ราคากบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบเพ่ือให้ไดร้าคาท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัยงัพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยรวม
ดว้ยการลดระยะเวลาท่ีเคร่ืองจกัรไม่สามารถใชง้านได ้(downtime) ในสายการผลิตของบริษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
ในหวัขอ้ “ธุรกิจ – ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ของบริษัท – โรงงานผลิตและก าลงัการผลิต” 

จากการริเร่ิมเหล่าน้ี บริษทัจึงสามารถขยายการบูรณาการทางธุรกิจ ท าการจดัสรรทรัพยากรไดดี้ยิ่งข้ึน ปรับปรุงระบบ
การด าเนินงานและการบริหารจดัการบางอยา่งใหเ้ป็นระบบอตัโนมติั รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจดัการการจดัหาวตัถุดิบ และ
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นตน้ทุน การริเร่ิมเหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบในทางบวกกบัตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนการจดัหา และ
ตน้ทุนคงท่ีอ่ืน ๆ เป็นหลกั ทั้งน้ี บริษทัคาดวา่โครงการริเร่ิมเพ่ือการประหยดัตน้ทุนเหล่าน้ีจะเพ่ิมผลก าไรได ้เน่ืองจากรายจ่ายท่ี
ลดลงซ่ึงเป็นผลมาจากการประหยดัจากการบริหารราคาและ/หรือตน้ทุนการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ก็อาจถูกลดทอน
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ด้วยผลกระทบจากปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั (เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตรา หรือราคาวตัถุดิบและสินคา้โภคภณัฑ์) นอกจากน้ี ยงัมีการรายงานการประหยดัตน้ทุนจากการท่ีราคาซ้ือใหม่ท่ีช าระ
ส าหรับสินคา้อยา่งหน่ึงมีจ านวนต ่ากว่าราคาท่ีจะตอ้งช าระหากมิไดมี้การด าเนินโครงการริเร่ิมดงักล่าว (การหลีกเล่ียงตน้ทุน) 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “ธุรกิจ –กลยุทธ์ของบริษัท – บริษัทตั้งใจจะเพ่ิมคุณค่าท่ีมีอยู่ในกลุ่มของบริษัท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและด ารงความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน ด้วยกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตท่ี
มุ่ งเน้นการขจัดความสูญเปล่า” โครงการริเร่ิมต่าง ๆ เหล่าน้ีแสดงถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทท่ีจะควบคุมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการการบริหารจดัการ เพ่ือท่ีจะเพ่ิมก าไรขั้นตน้ของบริษทัให้
ไดม้ากท่ีสุด 

การเขา้ซ้ือกิจการและการขยายก าลงัการผลิตท่ีผ่านมา น้ีท าให้บริษทัสามารถบรรลุการประหยดัจากขนาดการผลิตท่ี
ใหญ่ข้ึน (economies of scale) และใชห่้วงโซ่การผลิตและกลยุทธ์การจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดว้ยการ
เพ่ิมก าลงัการผลิตและสร้างอ านาจต่อรองให้แข็งแกร่งผ่านทางแพลตฟอร์มการจดัซ้ือแบบบูรณาการ ตวัอย่างเช่น บริษทัได้
เร่ิมตน้รวมแพลตฟอร์มการจดัซ้ือวสัดุฉนวนของ PDITL และ Thipha Cables เพ่ือท่ีจะเพ่ิมอ านาจต่อรองและลดตน้ทุนการจดัซ้ือ
ดว้ยการขจดัตวักลางในห่วงโซ่อุปทาน และโดยทัว่ไป บริษทัไดรั้บระยะเวลาในการช าระหน้ีท่ีดีกว่าจากผูผ้ลิต ทั้งน้ีบริษทั
ประสงคจ์ะปรับปรุงการบริหารจดัการและบูรณาการห่วงโซ่อุปทานของบริษทัต่อไปเพ่ือใหเ้พ่ิมโอกาสในการประหยดัตน้ทุน 
(เช่น ระยะเวลาการช าระหน้ีและราคาท่ีดีกวา่) นอกจากน้ี จากการท่ีบริษทัไดท้ าการบูรณาการแพลตฟอร์มการผลิตในประเทศ
เวียดนามและประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงไดป้ระโยชน์จากตน้ทุนการผลิตท่ีต ่ากวา่ในประเทศเวียดนามส าหรับการผลิต
ผลิตภณัฑ์ขั้นกลางท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปในประเทศไทย ตวัอย่างเช่น ภายหลงัจากท่ีมีการเขา้ซ้ือกิจการของ Dovina 
แลว้ PDITL ไดเ้ร่ิมใชอ้ลูมิเนียมแท่งและทองแดงแท่งท่ีผลิตโดย Dovina ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนแปรสภาพ 
(conversion cost) เน่ืองจากตน้ทุนแรงงานและค่าสาธารณูปโภคในประเทศเวียดนามนั้นต ่ากว่าในประเทศไทย ซ่ึงบริษทั
ประมาณการวา่จะลดตน้ทุนการผลิตของทองแดงแท่งและอลูมิเนียมแท่งไดป้ระมาณร้อยละ 40 

โครงการเหล่าน้ีหากประสบความส าเร็จ จะช่วยลดตน้ทุนขายของบริษทั และเพ่ิมอตัราก าไรจากการด าเนินงานและ
ประสิทธิภาพในการผลิตไดอี้ก เน่ืองจากจ านวนตน้ทุนการปรับโครงสร้างและค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีจ ากดั ซ่ึงท่ีผา่นมามีความ
จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพตน้ทุนของบริษทั ถึงแมใ้นระหวา่งช่วงการเปล่ียนผา่นท่ีมีการใชม้าตรการปรับ
โครงสร้าง หรือการด าเนินโครงการใหม่ซ่ึงยงัไม่ไดส้ร้างผลกระทบท่ีคาดหมายต่อธุรกิจของบริษทั แต่โดยทัว่ไปตน้ทุนการปรับ
โครงสร้าง ค่าใชจ่้ายในการลงทุน และตน้ทุนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะมีผลกระทบในทางลบอยา่งจ ากดัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในระยะสั้น 

การเพ่ิมประสิทธิภาพก าลงัการผลิต 

การใชก้ าลงัการผลิตของบริษทัมีและจะยงัคงมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อตน้ทุนขายต่อหน่วยของบริษทั และ
ความสามารถในการท าก าไร ทั้งน้ีบนสมมติฐานว่ายอดขายและราคาขายมีความคงท่ี โดยบริษทัวางแผนการผลิตตามความ
ตอ้งการในปัจจุบนัของลูกคา้และประมาณการความตอ้งการในอนาคต เพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงการผลิตเกินความตอ้งการ ตน้ทุนการ
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เก็บรักษาท่ีไม่จ าเป็น และการตดัจ าหน่าย (write-offs) ในขณะเดียวกนั บริษทัจะคงปริมาณการผลิตไวท่ี้ระดบัหน่ึงเพ่ือท่ีจะด ารง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นตน้ทุน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงท่ีมีอุปสงคสู์ง 

โดยทัว่ไป การด าเนินการผลิตของบริษทัตามก าลงัการผลิตท่ีปฏิบติัไดสู้งสุด (maximum practical capacities) ให้ผลท่ี
น่าพอใจต่อตน้ทุนขายของบริษทัและ ความสามารถในการท าก าไร (บนสมมติฐานว่ายอดขายและราคาขายมีความคงท่ี) 
เน่ืองจากตน้ทุนการด าเนินงานคงท่ีและก่ึงผนัแปร (เช่น ค่าเส่ือมราคาและเงินเดือนในส่วนการผลิต) จะกระจายไปยงัฐาน
ยอดขาย (sales base) ท่ีกวา้งข้ึน ถา้บริษทัด าเนินการผลิตดว้ยอตัราการใชป้ระโยชน์ (utilization rate) ท่ีต  ่า ค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ี 
(fixed overheads) ต่อหน่วยของบริษทัจะสูงข้ึน รวมถึงตน้ทุนการขายต่อหน่วย ทั้ งน้ีการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของอุปสงค์ของ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัอาจท าใหโ้รงงานผลิตของบริษทัมีการใชป้ระโยชน์ลดลงหรือสูงข้ึนได ้ซ่ึงเป็นการเพ่ิมหรือลดตน้ทุนการ
ผลิตต่อหน่วยของบริษทั การตอ้งชะลอหรือหรือหยดุงานซ่ึงไม่ไดค้าดหมายมาก่อนเพ่ือการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีไม่ได้
วางแผนไวอ้าจมีผลกระทบในทางลบในท านองเดียวกนัต่อตน้ทุนขายต่อหน่วยของบริษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน
หัวขอ้ “ธุรกิจ – ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ของบริษัท – โรงงานผลิตและก าลังการผลิต” นอกจากน้ีบริษทัมีแผนท่ีจะเพ่ิม
อตัราการใชป้ระโยชน์ของโรงงานผลิตดว้ยการเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดในทอ้งถ่ินในประเทศเวียดนามและประเทศไทย เน่ืองจาก
บริษทัมีก าลงัการผลิตซ่ึงพร้อมส าหรับโครงการต่าง ๆ รวมทั้งโครงการขนาดใหญ่ซ่ึงไดมี้การประกาศอยา่งเป็นทางการทั้งใน
ประเทศเวยีดนามและประเทศไทยได ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “ธุรกิจ -ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั 
– บริษัทเป็นหน่ึงในผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้รายใหญ่ของเอเชีย โดยมปีระวติัการด าเนินงานท่ีมัน่คงมาอย่างยาวนาน และ
มีการประกอบกิจการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลขนาดใหญ่ในตลาดของประเทศไทยและเวียดนามท่ีมีการเติบโตสูง  ซ่ึงมี
ประวัติการด าเนินงานมาอย่างยาวนาน และมีการด าเนินงานผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลขนาดใหญ่ในตลาดไทยและตลาด
เวียดนามซ่ึงมีการเติบโตสูง” และ “ธุรกิจ – กลยุทธ์ของบริษัท – บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความแขง็แกร่งในฐานะผู้น าตลาดใน
อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม” 

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ในแต่ละช่วงเวลา (seasonality) 

โดยทัว่ไป บริษทัไดรั้บ และคาดวา่จะยงัคงไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท่ี์
มีอุปสงคเ์ช่ือมโยงกบัการใชจ่้ายของภาครัฐหรือโครงการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจากอุปสงคด์งักล่าวจะมี
ความสัมพนัธ์กบัการงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัและรูปแบบการใชจ่้ายในระดบัหน่ึง ดงันั้นรายไดจ้ากการขายของบริษทัจึงมี
แนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนในช่วงหกเดือนหลงัของปีปฏิทิน  

นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

บริษทัได้ก าหนดนโยบายการบัญชีบางรายการท่ีส าคัญต่อการจัดท างบการเงินรวมของบริษทั โดยหมายเหตุ 3. 
ประกอบงบการเงินรวมปี 2562 และงบการเงินรวมระหวา่งกาลปี 2563 รวมถึงขอ้มูลสรุปของนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้น
การจัดท างบการเงินรวมของบริษทั ทั้ งน้ี การก าหนดนโยบายการบัญชีดังกล่าวมีความส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และฝ่ายจัดการเองต้องใช้ดุลพินิจของฝ่ายจัดการเอ งในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ จากข้อมูลท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต ดงันั้น การก าหนดรายการต่าง ๆ ดงักล่าวจึงตอ้งใชส้มมติฐานหรือวิจารณญาณส่วนบุคคลเก่ียวกบั
เหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้และการใชส้มมติฐานหรือขอ้มูลท่ีต่างกนัอาจท าใหไ้ดผ้ลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัส าคญั นอกจากน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากขอ้มูลประมาณการ และอาจส่งกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ 
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัได ้

การเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญั วิจารณญาณ และปัจจยัความไม่แน่นอนอ่ืน ๆ อนักระทบต่อการน านโยบายอ่ืน
มาใช ้และความอ่อนไหวของขอ้มูลท่ีรายงานในกรณีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงของเง่ือนไขและสมมติฐานนั้น นบัเป็นปัจจยัท่ีตอ้ง
น ามาพิจารณาเม่ือสอบทานขอ้มูลทางการเงินรวมของบริษทั ทั้งน้ี หมายเหตุ 3.22 ประกอบงบการเงินรวมปี 2562 ของบริษทั
แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการใชว้จิารณญาณและการประมาณดา้นบญัชีท่ีส าคญั ซ่ึงฝ่ายจดัการใชใ้นการพิจารณาน านโยบายการ
บัญชีของบริษทัมาใช้ อน่ึง เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการน า
นโยบายการบญัชีและกระบวนการประมาณการของบริษทัมาใช ้บริษทัจึงได้เลือกท่ีจะปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีของสภา
วิชาชีพบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19บางส่วนส าหรับรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินรวมระหวา่งกาลปี 2563 โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในหมายเหตุ 2 ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลปี 2563 

บริษทัเช่ือวา่นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัต่อไปน้ีเป็นนโยบายท่ีมีวจิารณญาณและการประมาณท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดัท า
งบการเงินรวมของบริษทั 

การวดัมลูค่ายติุธรรม 

นโยบายการบญัชีและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายรายการก าหนดให้บริษทัตอ้งวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งในทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน โดยมูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขาย
สินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในธุรกรรมปกติท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยไม่ค านึงวา่ราคา
ดงักล่าวจะไดม้าโดยตรง หรือไดจ้ากการประมาณการโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าอ่ืน การวดัมูลค่ายติุธรรมจะพิจารณาจาก
ขอ้มูลในตลาดท่ีสงัเกตได ้(เท่าท่ีจะสามารถสงัเกตได)้ ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดแ้ละปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญั ทั้งน้ี 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น บริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วม
ตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยก าหนดมูลค่ายติุธรรมเพ่ือวตัถุประสงค์
ในการวดัมูลค่าและ/หรือเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ยกเวน้ธุรกรรมลิสซ่ิงบางรายการซ่ึง
ใชก้ารวดัมูลค่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายติุธรรม  

มูลค่ายติุธรรมสามารถจดัประเภทไดส้ามล าดบั ตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้นได ้ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 ขอ้มูลระดับ 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้ น 
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ในการซ้ือกิจการนั้น บริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีไดม้า และ
เม่ือก าหนดมูลค่ายติุธรรมแลว้เสร็จ จะมีการบนัทึกมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรับมาตามมูลค่ายติุธรรมท่ีก าหนด 
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ในปี 2562 การซ้ือกิจการของบริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั โดย SMM (ปัจจุบนัคือ บริษทั) ไดถู้กบนัทึกบญัชีเป็นการ
รวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั (reverse acquisition business combination) โดยค่าตอบแทนท่ี SMM ช าระให้ส าหรับการได้มาซ่ึง
สินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และขอ้ผูกพนัของบริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั คือหุ้นท่ีออกโดย SMM ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และขอ้ผกูพนั ณ วนัรวมธุรกิจ ถูกค านวณจากจ านวนหุน้สามญัในบริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั ท่ี
ควรจะตอ้งออกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของ SMM เพ่ือให้มีส่วนไดเ้สียในบริษทัท่ีเกิดจากการการรวมกิจการในสัดส่วนเดียวกนักบัส่วน
ไดเ้สียท่ีเป็นผลจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั ทั้งน้ี เน่ืองจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหโ้ดยบริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั (ผูไ้ดม้า
ในการบญัชี) มีมูลค่าสูงกวา่ส่ิงตอบแทนในรูปของหุน้ท่ีโอนใหโ้ดย SMM (ผูถู้กไดม้าในทางบญัชี) ดงันั้น บริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 
2 จ ากดั จึงเขา้เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ SMM นอกจากน้ี เน่ืองจากธุรกรรมดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 
จ ากดั ไดม้าซ่ึงสถานะบริษทัจดทะเบียน (listing status) ของ SMM ดงันั้น SMM จึงรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของส่ิง
ตอบแทนท่ีโอนให ้และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเขา้รับเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มูลค่ายติุธรรมถูกประเมินโดยใชเ้ทคนิคการประเมินราคาต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ
แปลงรายไดเ้ป็นมูลค่า (income approach) (รวมทั้งวธีิการคิดลดกระแสเงินสด) และวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (market approach) 
(รวมถึงมูลค่าตลาดส าหรับการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั) 

ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี
เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 2019 บริษทัไดเ้ลือกท่ีจะพิจารณาน ้ าหนักของขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัสถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นน ้ าหนกัท่ีนอ้ยในการใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม ส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม
ตามขอ้มูลระดบั 2 หรือระดบั 3 ของสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะท่ีเป็นตราสารหน้ี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มูลค่าตามบญัชี (carrying amounts) ของการลงทุนในบริษทัยอ่ยไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้
บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี บริษทัจะท าการประเมินมูลค่าของสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส่วนค่าความ
นิยม (goodwill) จะประเมินการดอ้ยค่าทุกปีโดยไม่ค านึงวา่มีขอ้บ่งช้ีวา่ค่าความนิยมนั้นอาจดอ้ยค่าหรือไม่ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืน โดยจะบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในรายการก าไรหรือขาดทุน 

 การลงทุนในบริษทัย่อย มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจะค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงคือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์หรือมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย แลว้แต่ว่ามูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
หักภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าตลาดท่ีอาจประเมินไดใ้นปัจจุบนั ซ่ึงผนัแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์

 ค่าความนิยม ในการพิจารณาว่าค่าความนิยมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่จ าเป็นตอ้งมีการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีค่าความนิยมรวมอยู่ โดยการค านวณมูลค่าจากการใช้ ฝ่ายจัดการของบริษทัตอ้ง
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมเพ่ือ
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ค านวณมูลค่าปัจจุบนัในกรณีท่ีกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจริงต ่ากว่าท่ีคาด อาจเกิดขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าท่ีมีนยัส าคญั 

เน่ืองจากบริษทัเลือกท่ีจะปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีของสภาวชิาชีพบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 บริษทัจึงไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของ
ลูกหน้ีการคา้ตามวิธีอยา่งง่าย (simplified approach) โดยใชอ้ตัราการสูญเสียในอดีตของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
และไม่ได้น าข้อมูลเก่ียวกับการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking information) เ ก่ียวกับความไม่แน่นอนท่ีเกิดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 มาพิจารณา 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  

นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 “เคร่ืองมือทางการเงิน” (“TFRS 
9”) มาถือปฏิบติั มาตรฐานดงักล่าวก าหนดโมเดลท่ีมีการปรับปรุงส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 
และโมเดล single, forward-looking “expected loss” impairment โดยทัว่ไป การเปล่ียนแปลงหลกั ๆ ท่ีเกิดข้ึนตาม TFRS 9 ไดแ้ก่ 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน การใชโ้มเดลการดอ้ยค่าแบบใหม่ตามหลกัผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (แทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้ตามมาตรฐานเดิม) และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง อน่ึง TFRS 9 
ประกอบดว้ยเน้ือหาหลกัดงัน้ี (1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (2) 
โมเดลการดอ้ยค่าแบบใหม่เพ่ือการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และ (3) โมเดลการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ทั้งน้ี 
การน า TFRS 9 มาถือปฏิบติัเป็นการเปล่ียนแปลงในขั้นพ้ืนฐานของการบญัชีส าหรับขาดทุนจากการดอ้ยค่าของบริษทั โดยการ
ใชว้ธีิผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (expected credit loss (“ECL”)) 

TFRS 9 ก าหนดให้บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัรายการลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์
เกิดจากสัญญา โดยให้วดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตลอดอายหุากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนั้นเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
หรือเม่ือเคร่ืองมือทางการเงินเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือมีการออกสินทรัพย ์อยา่งไรก็
ตาม หากความเส่ียงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก (ยกเวน้
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือมีการออกสินทรัพย)์ บริษทัจะตอ้งวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุน
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนั้นดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทั้งน้ี TFRS 
9 ก าหนดให้ใชว้ิธีการอยา่งง่ายส าหรับการวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา และลูกหน้ีท่ีเกิดจากสญัญาเช่าในบางสถานการณ์ 

ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการบริษทัยอ่ยจะถูกรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่า
ความนิยมวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 
(acquiree) หักดว้ยมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา (โดยทัว่ไปคือมูลค่ายุติธรรม) ซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
ส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการต่อรองจะรับรู้เป็นผลก าไรของปี/งวด ทั้งน้ี ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่า
จากตน้ทุนหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ในกรณีของตราสารทุนดา้นผูล้งทุน (equity-accounted investees) นั้น จะตอ้งน า
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มูลค่าตามบญัชี (carrying cost) ของค่าความนิยมไปรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และจะตอ้งไม่ปันส่วนผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนให้สินทรัพยใ์ด ๆ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในหัวขอ้ 
“นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ - การด้อยค่า” 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้าท่ีท าจากทองแดงและอลูมิเนียมรับรู้อยูใ่นงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือไดโ้อนการครอบครองในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้หรือ
เม่ือลูกคา้ตรวจรับสินคา้แลว้ 

ส าหรับการขายท่ีมีการช าระราคาแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ บริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ไดค้รอบครอง
สินคา้ตามขอ้ตกลงการขายท่ีมีการช าระราคาแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้ โดยจะตอ้งเขา้เง่ือนไขวา่การท าขอ้ตกลงการขายท่ีมี
การช าระราคาแลว้แต่ยงัไม่ส่งมอบสินคา้ตอ้งมีเหตุผลตามสมควร สินคา้ดงักล่าวตอ้งระบุแยกออกมาวา่เป็นของลูกคา้และอยูใ่น
สภาพท่ีพร้อมจะส่งให้ลูกคา้ รวมถึง บริษทัยอ่ยตอ้งไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากสินคา้นั้นหรือให้ลูกคา้อ่ืนใชป้ระโยชน์สินคา้
นั้นได ้ดงันั้น รายไดจึ้งถูกรับรู้ก่อนท่ีสินคา้จะถูกส่งมอบไปยงัลูกคา้ตามขอ้ตกลงการส่งมอบท่ีเก่ียวขอ้ง และฝ่ายจดัการของ
บริษทัจะตอ้งก าหนดวา่เม่ือใดจะถือวา่บริษทัไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีในการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้เสร็จตามเง่ือนไขขา้งตน้ 

รายไดจ้ากการขายแสดงจะค านวณจากมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด 
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้โดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ของการรายงานทางการเงิน และจ านวนท่ีใชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์างภาษี โดยสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตัดบัญชีจะรับรู้ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกพิจารณาจากการปรับปรุงการกลบั
รายการของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมีอยู ่แต่ถา้ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีเต็มจ านวน ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมีอยู่จะถูก
พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการหักบญัชีจะถูกทบทวน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง โดยการปรับลดดงักล่าวจะถูกกลบั
รายการเท่ากบัจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้ค่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอ 

บริษัทค านวณภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินด้วยอัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้ในงวดท่ีจะรับรู้
สินทรัพยห์รือหน้ีสินจะมีการจ่ายช าระโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ชดัวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบกนัไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีของงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของงวด
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ปัจจุบนั และบริษทัตั้งใจจะหักกลบหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีของงวดปัจจุบนัดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิ หรือ
ตั้งใจจะรับรู้สินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

บริษทัรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย และน าไปรวมในงบ
ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

บริษทัแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัก าไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมปกติไวใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้รายการภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของรายการท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของในงวดเดียวกนัหรือต่างงวด 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์พนักงาน 

บริษทัจดัให้มีโครงการบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม (“กฎหมายแรงงานไทย”) เพ่ือให้สิทธิประโยชน์แก่พนกังานหลงัออกจากงานโดยค านวณตามค่าตอบแทนและอายกุาร
ท างาน ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกนัภยั เช่น ความเส่ียงของจ านวน
อายุขยั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงทางการตลาด (การลงทุน) และความเส่ียงจากการใช้สมมติฐานด้าน
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ภาระผูกพนัท่ีเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์พนกังานประกอบดว้สิทธิประโยชน์ท่ีพนกังานทุกคนมีสิทธิไดรั้บเม่ือออกจาก
งานตามกฎหมายไทยและนโยบายการจา้งของบริษทั รวมทั้งสิทธิประโยชน์ตามอายกุารท างานซ่ึงพนกังานทุกคนท่ีมีอายุการ
ท างานเกินกวา่ 5 ปี ถึง 35 ปี มีสิทธิไดรั้บตามขอ้ก าหนดในนโยบายการจา้งของบริษทั ทั้งน้ี ภาระผกูพนัเหล่าน้ีจะถูกค านวณโดย
ใชห้ลกัเกณฑค์ณิตศาสตร์ประกนัภยั เพ่ือค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของสิทธิประโยชน์พนกังานท่ีบริษทัจะตอ้ง
จ่ายในอนาคต ตามวิธีการน้ี ภาระผูกพนัจะถูกค านวณบนพ้ืนฐานขอ้สมมติฐานทางหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงรวมถึง
ประมาณการเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการข้ึนเงินเดือน อตัราการเสียชีวติ อตัราคิดลด อายงุาน และปัจจยัอ่ืน ๆ 

บริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินสิทธิประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตาม
โครงการสิทธิประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินสิทธิประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจาก
การสมทบเงินและการจ่ายช าระสิทธิประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์จะถูก
รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสิทธิประโยชน์ตามโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลง
ในสิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าส่งเงินในอดีต หรือรายการก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งถูกรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนทนัที อน่ึง บริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระสิทธิประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 

หลกัเกณฑ์ทางบัญชีล่าสุด 

บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ไดแ้ก่ TFRS 9 และ TFRS 16 (สญัญาเช่า) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั โดยรายละเอียดของ TFSR 9 และ TFRS 16 แสดงอยู่ในหมายเหตุ 3 ประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลปี 2563 ทั้งน้ี การน า TFRS 9 มาใชมิ้ไดมี้ผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวม ในขณะท่ีการน า TFRS 16 มาใช้
ส่งผลใหมี้การเพ่ิมข้ึนของรายการสิทธิการใชสิ้นทรัพย ์
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นอกจากน้ี บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ คือ TFRS 15 (รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้)  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี การน า TFRS 15 มาใชมิ้ไดมี้ผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงิน
รวม 

ค าอธิบายรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

รายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือค าอธิบายโดยยอ่เก่ียวกบัองคป์ระกอบหลกัของรายการในงบก าไรขาดทุนรวมของบริษทั 

รายได้จากการขาย รายไดจ้ากการขายของบริษทัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์จากธุรกิจสายไฟฟ้าและ
สายเคเบ้ิล ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัส่ีประเภทดงัน้ี 

 สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ 
 สายแรงดนัไฟฟ้าส าหรับวตัถุประสงคพ์ิเศษ  
 สายไฟรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าส าหรับอาคาร และ  
 สายไฟเปลือย 
ตารางแสดงรายละเอียดจ าแนกตามประเภทหลกัของผลิตภัณฑ์และกิจการ 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายไดจ้ากการขายของบริษทั และอตัราร้อยละของยอดขายส าหรับผลิตภณัฑ์สายไฟฟ้าแต่ละ
ประเภทท่ีระบุขา้งตน้ (แสดงเป็นจ านวนร้อยละของรายไดจ้ากการขาย) ซ่ึงผลิตโดย PDITL ส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีระบุ 
นอกจากน้ี ตารางน้ียงัแสดงสัดส่วนของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษทัท่ีเกิดจากบริษทัยอ่ยในเวียดนาม และ TCI ซ่ึงบริษทั
ไดม้าในงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2561 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2563 (ร้อยละ)(1) 
 (ล้านบาท ยกเว้นจ านวนร้อยละ) 
         
สายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูง
พิเศษ  2,443 23.4 2,389 23.5 891 17.5 1,481 23.2 
สายไฟฟ้าส าหรับวตัถุประสงคแ์บบ
พิเศษ  1,132 10.9 632 6.2 315 6.2 241 3.8 
สายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร  4,314 41.4 4,379 43.1 2,168 42.5 2,000 31.4 
สายไฟเปลือย   2,531 24.3 2,749 27.1 1,724 33.8 885 13.9 
รายได้จากการขาย (PDITL)  10,420 100.0 10,150 100.0 5,098 100.0 4,607 72.3 
รายได้จากการขาย (Thipha Cables, 
Dovina)(2)   - - - - - - 1,581 24.8 
รายได้จากการขาย (TCI)(2)   - - - - - - 182 2.9 
รายได้จากการขาย  10,420 100.0 10,150 100.0 5,098 100.0 6,369 100.0 
 
หมายเหตุ:  
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 ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2561 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2563 (ร้อยละ)(1) 
 (ล้านบาท ยกเว้นจ านวนร้อยละ) 
(1) ค านวณเป็นร้อยละของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษทั  
(2) ผลการด าเนินงานของกิจการเหล่าน้ีรวมอยูใ่นรายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

 

รายได้จากการให้บริการ บริษทัใหบ้ริการท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลนอกชายฝ่ังเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจการใหบ้ริการ
ของบริษัท (โดยมีพนักงานซ่ึงมีทักษะความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรม การก่อสร้าง และ
สถาปัตยกรรม) บริการท าความสะอาดเรือ บริการก่อสร้างและบ ารุงรักษาแก่ลูกคา้ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นอุตสาหกรรมน ้ ามนัและ
ก๊าซ โดยผ่านทางอดิสร รวมถึงบริการตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยบริการตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสูงแบบเคล่ือนท่ี (High 
Voltage Mobile Testing Unit) ผ่านทาง PDITL ทั้งน้ี รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัมีแหล่งท่ีมาจากบริการโลจิสติกส์ซ่ึง
ด าเนินงานโดย อดิสร ในขณะท่ีการใหบ้ริการตรวจสอบคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทั อน่ึง 
รายไดจ้ากการให้บริการท่ีอดิสรใหแ้ก่ลูกคา้สองรายคือ บริษทัไทยซ่ึงประกอบธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และบริษทัขา้ม
ชาติซ่ึงประกอบธุรกิจพลงังานคิดเป็นสดัส่วนรายไดเ้กือบทั้งหมดของรายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทั 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายการหลกัของรายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทัส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีระบุ 

 ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2561 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2563 (ร้อยละ)(1) 
 (ล้านบาท ยกเว้นจ านวนร้อยละ) 
         
รายไดจ้ากการให้บริการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร
บุคคลนอกชายฝ่ัง(2) 1,283 92.8 1,239 93.1 597 93.1 719 83.1 
รายไดจ้ากการให้บริการ
ท าความสะอาดเรือ และ
บริการก่อสร้างและ
บ ารุงรักษา(2)  94 6.8 83 6.3 40 6.3 68 7.9 
รายไดจ้ากบริการ
ตรวจสอบคุณภาพระบบ
ไฟฟ้าเคล่ือนท่ี 5 0.4 9 0.6 4 0.7 77 9.0 
รายได้จากการให้บริการ 1,383 100.0 1,331 100.0 642 100.0 865 100.0 
  
หมายเหตุ:  
(1) ค านวณเป็นร้อยละของรายไดจ้ากการให้บริการของบริษทั 
(2) บริการท่ีให้ผา่นทาง อดิสร ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัซ้ือกิจการเม่ือเดือนธนัวาคม 2562 ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของ อดิสรรวมอยูใ่น

ผลการด าเนินงานของบริษทัเสมือนวา่การซ้ือกิจการดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
ในหวัขอ้ “-หลักเกณฑ์การน าเสนอข้อมูล – การน าเสนอข้อมูลทางการเงิน” 
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รายได้ค่าเช่า บริษทัมีรายไดค้่าเช่าจาก (1) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (2) อสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่า (ส่วนใหญ่คือ
พ้ืนท่ีคลงัสินคา้) และ (3) อุปกรณ์ (เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์แอร์ และเคร่ืองเช่ือม) ธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษทัซ่ึง
ด าเนินงานโดยอดิสรสร้างรายไดค้่าเช่าทั้งหมดของบริษทั 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายการหลกัของรายไดค้่าเช่าของบริษทัส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีระบุ 

 ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2561 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2563 (ร้อยละ)(1) 
 (ล้านบาท ยกเว้นจ านวนร้อยละ) 
         
รายไดค้่าเช่าจาก
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 17 32.0 17 34.7 7 27.8 7 27.1 
รายไดค้่าเช่าจาก
อสงัหาริมทรัพยใ์ห้เช่า  28 54.5 25 51.0 13 56.7 16 59.6 
รายไดค้่าเช่าจากอุปกรณ์ให้เช่า 7 13.4 7 14.4 4 15.5 4 13.3 

รายได้ค่าเช่า(2)  52 100.0 49 100.0 24 100.0 27 100.0 
  
หมายเหตุ:  
(1) ค  านวณเป็นร้อยละของรายไดค้่าเช่าของบริษทั 
(2) บริการท่ีให้ผา่นทาง อดิสร ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัซ้ือกิจการเม่ือเดือนธนัวาคม 2562 ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของ อดิสร รวมอยูใ่นผลการ
ด าเนินงานของบริษทัเสมือนวา่การซ้ือกิจการดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “-
หลักเกณฑ์การน าเสนอข้อมูล” 

ดอกเบี้ยรับ ดอกเบ้ียรับส่วนใหญ่มาจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดอกเบ้ียดงักล่าวรวมถึง
ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากเงินฝากธนาคาร ทั้งน้ี ในงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563 ของบริษทั “ดอกเบ้ียรับ” ถูกเปล่ียนช่ือเป็น 
“รายไดท้างการเงิน” ตาม TFRS 9 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัประเภทใหม่ในหมายเหตุ 32. ของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลปี 2563 ซ่ึงรวมอยูใ่นเอกสารน้ี 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ – สุทธิ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิประกอบดว้ยก าไร
สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนแลว้ (ถือวา่เป็นก าไรจากการด าเนินงาน) และยงัไม่เกิดข้ึน (ถือวา่เป็นก าไร
ท่ีไม่ใช่ก าไรจากการด าเนินงาน) ซ่ึงเกิดจากลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสกุลเงินบาท ความเส่ียงต่อ
สกลุเงินตราต่างประเทศของบริษทัเป็นความเส่ียงต่อเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “ปัจจัย
ส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท –ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา” และ “-การเปิดเผยข้อมูลเชิง
คุณภาพและปริมาณเกี่ยวกับความเส่ียงด้านตลาด – ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ” 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายการหลกัของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของบริษทัส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีระบุ 

 ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัที่ 30 

มิถุนายน 

 2561 2562 2562 2563 
 (ล้านบาท) 
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 ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัที่ 30 

มิถุนายน 

 2561 2562 2562 2563 
ก าไรท่ีรับรู้แลว้:     
   การซ้ือกิจการในเวียดนาม(1) - - - 226 
   การด าเนินงาน 61 114 34 90 
ก าไรท่ียังไม่รับรู้: 12 38 33 53 
รวม  72 152 67 369 

  
หมายเหตุ:  
(1)      เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือกิจการของ Dovina และ Thipha Cables 
 

รายได้อื่น โดยทัว่ไป บริษทัมีรายไดใ้นจ านวนท่ีไม่มีนยัส าคญัจากกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจหลกัทั้งสอง
อยา่งของบริษทั เช่น ก าไรจากการขายสินทรัพย ์และเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ต้นทุนขาย ตน้ทุนขายประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตผลิตภณัฑข์องบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ตน้ทุนค่า
โลหะ (ไดแ้ก่ ทองแดงและอลูมิเนียม ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตสายไฟฟ้า) (2) ตน้ทุนฉนวนและวตัถุดิบอ่ืน 
(เช่น XLPE) (3) ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานผลิต และ (4) ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตอ่ืน (เช่น ค่าสาธารณูปโภคและค่า
บ ารุงรักษา) 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายการหลกัของตน้ทุนขายของบริษทัส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีระบุ 

 ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2561 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2563 (ร้อยละ)(1) 
 (ล้านบาท ยกเว้นจ านวนร้อยละ) 
ตน้ทุนวตัถุดิบและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแปรสภาพ  8,286 90.6 8,077 90.7 4,097 90.9 3,489 64.4 
ตน้ทุนการผลิต  597 6.5 573 6.4 289 6.4 256 4.7 
ตน้ทุนแรงงานทางตรง  133 1.5 112 1.3 52 1.2 62 1.1 
ค่าเส่ือมราคา 126 1.4 142 1.6 70 1.6 70 1.3 
ต้นทุนขาย (PDITL)(2)  9,142 100.0 8,905 100.0 4,508 100.0 3,876 71.6 

ต้นทุนขาย (Thipha Cables, 
Dovina)(3)  - - - - - - 1,391 25.7 
ต้นทุนขาย (TCI)(3)  - - - - - - 148 2.7 

ต้นทุนขาย(2), (3) 9,142 100.0 8,905 100.0 4,508 100.0 5,416 100.0 

หมายเหตุ:  
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 ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2561 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2563 (ร้อยละ)(1) 
(1) ค านวณเป็นร้อยละของตน้ทุนขาย 
(2) ตน้ทุนขายในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ทุนขายในส่วนของ PDITL เท่านั้น ในงวดหก

เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 หลงัจากการซ้ือกิจการของ Thipha Cables, Dovina และ TCI ตน้ทุนขายของบริษทัเป็นตน้ทุน
ขายในส่วนของ PDITL บริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามซ่ึงบริษทัไดม้าใหม่ และ TCI 

(3) ในงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ผลการด าเนินงานของ Thipha Cables, Dovina และ TCI ไดร้วมอยูใ่นผลการ
ด าเนินงานของบริษทัดว้ยตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

ต้นทุนการให้บริการ ตน้ทุนการใหบ้ริการประกอบดว้ยตน้ทุนแรงงานท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการใหบ้ริการ ซ่ึงโดยหลกั
คือการใหบ้ริการทรัพยากรบุคคลนอกชายฝ่ัง (ผา่นทางอดิสร) และบริการตรวจสอบคุณภาพระบบไฟฟ้า (ผา่นทาง PDITL)  

ต้นทุนการให้เช่า ตน้ทุนการใหเ้ช่าประกอบดว้ยค่าบ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย (1) ค่าใชจ่้ายการส่งเสริมการขาย รวมถึงเงินเดือน 
สวสัดิการและค่าใช้จ่ายพนักงาน (ส าหรับบุคลากรฝ่ายขายและการตลาด) ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่า
โฆษณา ค่าโทรศัพท์ ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายการรับรอง และ (2) ต้นทุนเก่ียวกับโลจิสติกส์ รวมถึงค่าระวางและค่า
คอมมิชชัน่ ค่าใชจ่้ายและค่าคอมมิชชัน่ท่ีจ่ายใหแ้ก่ตวักลาง ค่าใชจ่้ายตามธรรมเนียม และตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายอ่ืน ๆ  

ตารางต่อไปน้ีแสดงองคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายของบริษทัส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีระบุ 

 ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวดหกเดือนส้ิน ณ สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 2561 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2563 (ร้อยละ)(1) 

 (ล้านบาท ยกเว้นจ านวนร้อยละ) 
ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขาย  129 57.5 143 55.4 65 55.0 107 66.4 
ตน้ทุนเก่ียวกบัโลจิสติกส์ 96 42.5 115 44.6 53 45.0 54 33.6 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 225 100.0 259 100.0 119 100.0 161 100.0 

 
หมายเหตุ:  
(1) ค านวณเป็นร้อยละของตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใชจ่้ายในการบริหารประกอบดว้ย (1) เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน (ส าหรับ
บุคลากรฝ่ายจดัการ และบุคลากรฝ่ายทัว่ไปและธุรการ) (2) ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและท่ีปรึกษา ซ่ึงในช่วงระยะผลการด าเนินงาน 
ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมการบญัชี ค่าสอบบญัชี ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และค่าธรรมเนียมการใหค้  าปรึกษาดา้น
ทรัพยากรบุคคล (3) ค่าบริการบ ารุงรักษา เช่น การซ่อมแซมอาคารและเฟอร์นิเจอร์ (4) ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดส าหรับ
ปี 2563 หรือค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี 2562 (5) ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (5) ค่าสาธารณูปโภค และ (6) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบริการ ซ่ึงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับงานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล การเงิน การจดัซ้ือจดัหา การควบคุมภายใน และเลขานุการบริษทั 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายการหลกัของค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีระบุ 
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 ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2561 
(ร้อย
ละ)(1) 2562 

(ร้อย
ละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2563 (ร้อยละ)(1) 

 (ลา้นบาท ยกเวน้จ านวนร้อยละ) 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  148 50.8 158 45.2 44 29.1 48 26.4 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 61 21.1 91 26.0 33 21.7 50 27.5 
ค่าบ ารุงรักษา 26 8.9 25 7.3 12 8.0 17 9.1 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด(2) 17 6.0 (13) (3.6) (14) (9.0) 30 16.7 
ค่าเช่า  10 3.5 10 2.9 14 9.4 13 7.4 
ค่าสาธารณูปโภค 3 1.2 4 1.3 1 0.5 1 0.5 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืน ๆ(3)  25 8.6 73 21.0 61 40.4 23 12.5 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  291 100.0 349 100.0 151 100.0 182 100.0 

  
หมายเหตุ:  
(1) ค านวณเป็นร้อยละของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
(2) “ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด” เรียกวา่ “ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ” ในงบการเงินรวมปี 2562 และงบการเงินรวมระหวา่งกาลส าหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
(3) “ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืน ๆ” ประกอบดว้ย ค่าฝึกอบรม ค่าประกนัภยั และเบ้ียเล้ียงการเดินทาง 

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ บริษทัประเมิน (1) มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ใหม่ ณ 
ทุกวนัท่ีรายงาน และ (2) ก าไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดงักล่าวซ่ึงรับรู้เม่ือเขา้ท าสัญญา
อนุพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่ตราสารอนุพนัธ์ท่ีก าหนดและมีผลบงัคบัเป็นตราสารป้องกนั
ความเส่ียง ซ่ึงในกรณีดงักล่าวเวลาการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน  ในเวลาท่ีมีการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั (reverse acquisition business 
combination) ค่าตอบแทนท่ีผูซ้ื้อในทางบญัชีโอนมีมูลค่าสูงกวา่ค่าตอบแทนท่ีผูถู้กซ้ือในทางบญัชีโอนให ้และเน่ืองจากธุรกรรม
ดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ซ้ื้อทางบญัชีไดม้าซ่ึงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ
ผูถู้กซ้ือในทางบญัชี บริษทัจึงรับรู้ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของค่าตอบแทนท่ีโอนให ้และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีเขา้รับเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเป็นบริษทัจดทะเบียน อน่ึง รายการน้ีเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

ต้นทุนทางการเงิน ตน้ทุนทางการเงินส่วนใหญ่ประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายส าหรับการกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ธนาคารและสถาบนัการเงิน ตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าการเงิน ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
ทองแดงและอลูมิเนียมจากตวักลางซ่ึงโดยทัว่ไปใหร้ะยะเวลาการช าระหน้ียาวโดยตอ้งมีการช าระดอกเบ้ีย 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม บริษทัรับรู้การแบ่งปันก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนใน
บริษทัร่วม เป็นการแบ่งปันก าไรหรือขาดทุน แลว้แต่กรณี จาก Thai Copper ตามสัดส่วนของส่วนไดเ้สียโดยตรงหรือโดยออ้ม
ของบริษทัในบริษทัร่วมดงักล่าว (ร้อยละ 22.31 ตลอดช่วงระยะเวลาของผลการด าเนินงาน) ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของบริษทั
ร่วมแห่งน้ีอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบในอนาคตจากแผนการของบริษทัท่ีจะใชก้ าลงัการผลิตของ Dovina มากกวา่ก าลงัการ



 

 

80 

 

ผลิตของ Thai Copper ดงันั้น จึงเป็นท่ีคาดวา่การใชป้ระโยชน์จากก าลงัการผลิตของ Dovina ท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าวจะมีผลกระทบใน
ทางบวกต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของ Dovina 

ค่าใช้จ่ายทางภาษี ค่าใชจ่้ายทางภาษีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยภาษีเงิน
ไดง้วดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บคืนจากผลก าไรหรือขาดทุนท่ีตอ้งเสียภาษีส าหรับปี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ประกาศใชท้ั้งหมดหรือในส่วนส าคญั ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนหนา้ ส่วนภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างภาษี 

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก บริษทัจ าหน่ายธุรกิจมลัติมีเดียทั้งหมด รวมถึงการผลิตและจดัจ าหน่าย
หนังสือและส่ิงตีพิมพ์อ่ืน ๆ การผลิตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ การซ้ือลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และลิขสิทธ์ิ
ถ่ายทอดสดผา่นดาวเทียม และธุรกิจส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ (ตลอดจนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง) ซ่ึงด าเนินงานโดย SMM (ปัจจุบนั
คือบริษทั) ในเดือนสิงหาคม 2562 ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการขายธุรกิจน้ีบนัทึกไวใ้นงบการเงินรวมปี 2562 เท่านั้น และมิไดมี้
ผลกระทบต่องบการเงินอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวถึงในส่วนน้ีและท่ีรวมอยูใ่นส่วนอ่ืนใดของเอกสารน้ี 

ผลการด าเนินงาน 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลจากงบก าไรขาดทุนรวมของแต่ละปี/รอบระยะเวลาท่ีระบุ 
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 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 2561 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2562 (ร้อยละ)(1) 2563 (ร้อยละ)(1) 
 (ล้านบาท ยกเว้นจ านวนร้อยละและก าไรต่อหุ้น) 
รายไดจ้ากการขาย 10,420 87.3 10,150 86.8 5,098 87.4 6,369 83.1 
รายไดจ้ากการให้บริการ  1,383 11.6 1,331 11.4 642 11.0 865 11.3 
รายไดค้่าเช่า  52 0.4 49 0.4 24 0.4 27 0.4 
ก าไรจากอัตราแลก เป ล่ียนเ งินตรา
ต่างประเทศ - สุทธิ 72 0.6 152 1.3 67 1.2 369 4.8 
รายไดอ่ื้น  10 0.1 10 0.1 4 0.1 36 0.5 
รายได้รวม(2)  11,936 100.0 11,691 100.0 5,835 100.0 7,666 100.0 

ตน้ทุนขาย 9,142 76.6 8,905 76.2 4,508 77.3 5,416 70.6 
ตน้ทุนการให้บริการ  1,191 10.0 1,163 9.9 547 9.4 653 8.5 
ตน้ทุนการให้เช่า  32 0.3 34 0.3 23 0.4 30 0.4 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  225 1.9 259 2.2 119 2.0 161 2.1 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  291 2.4 349 3.0 151 2.6 182 2.4 
ค่าใช้ จ่ายเ ก่ียวกับการเ ป็นบริษัทจด
ทะเบียน - - 162 1.4 - - - - 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตรา
สารอนุพนัธ์ - - - - - - 11 0.1 
ค่าใช้จ่ายรวม(2)  10,882 91.2 10,873 93.0 5,348 91.7 6,451 84.2 

ก าไรจากการด าเนินงาน(2)  1,055 8.8 818 7.0 487 8.3 1,215 15.8 
รายไดท้างการเงิน(3), (4)  71 0.6 69 0.6 34 0.6 8 0.1 
ตน้ทุนทางการเงิน(4)  424 3.5 487 4.2 255 4.4 290 3.8 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  - - - - - 0.0 24 0.3 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 0.0 3 0.0 2 0.0 1 0.0 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 708 5.9 403 3.4 267 4.6 911 11.9 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 182 1.5 145 1.2 81 1.4 204 2.7 
ก าไรส าหรับปี/งวดจากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 525 4.4 258 2.2 186 3.2 706 9.2 
ขาดทุนส าหรับปี/งวดจากการด าเนินงาน
ท่ียกเลิก - - (16) (0.1) - - - - 
ก าไรสุทธิส าหรับปี/งวด  525 4.4 242 2.1 186 3.2 706 9.2 

การแบ่งปันก าไร:         
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่  362 3.0 124 1.1 133 2.3 701 9.1 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม 163 1.4 118 1.0 54 0.9 5 0.1 
ก า ไ ร ต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ น ฐ า น จ า ก ก า ร
ด าเนินงานที่ต่อเนื่อง (บาท) (6) 36,200 - 0.0124(6) - 13,267 - 0.029(6) - 
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ขาดทุน ต่อ หุ้นขั้ นพื้นฐานจากก าร

ด าเนินงานที่ยกเลกิ (บาท)  - - (0.0014) - - - - - 

Adjusted Core EBITDA(5) 1,213 - 1,195 - 574 - 1,085 - 

 
หมายเหตุ:  
(1) ค านวณเป็นร้อยละของรายไดร้วมส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ส าหรับปี 2561 และ 2562 ในการค านวณ (1) รายไดร้วม บริษทัไม่ไดร้วม “รายไดท้างการเงิน” (2) ค่าใชจ่้ายรวม บริษทัไม่ไดร้วม 

“ตน้ทุนทางการเงิน” เพ่ือปรับปรุงการเปรียบเทียบไดก้บัผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 ดงันั้น จ  านวนของรายได้รวมและจ านวนของค่าใช้จ่ายรวมท่ีรายงานในงบการเงินรวมปี 2562 จึงแตกต่างจากจ านวนท่ี
น าเสนอในตารางน้ี เน่ืองจากบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลในงบก าไรขาดทุนรวมโดยใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบัท่ีถือปฏิบติัในงบการเงิน
รวมระหว่างกาลปี 2563 ด้วยเหตุน้ี ก  าไรจากการด าเนินงานท่ีแสดงอยู่ในตารางน้ีจึงแตกต่างไปจากก าไรจากการด าเนินงานท่ี
รายงานในงบการเงินรวมปี 2562 ดว้ย ทั้งน้ี ตามท่ีไดมี้การรายงานในงบการเงินรวมปี 2562 บริษทัมีรายไดร้วม 12,008 ลา้นบาท
ในปี 2561 และ 11,760 ลา้นบาทในปี 2562 มีค่าใชจ่้ายรวม 11,305 ลา้นบาทในปี 2561 และ 11,360 ลา้นบาทในปี 2562 และมีก าไร
จากการด าเนินงาน 703 ลา้นบาทในปี 2561 และ 400 ลา้นบาทในปี 2562 

(3) “รายไดท้างการเงิน” เรียกวา่ “รายไดด้อกเบ้ีย” ในงบการเงินรวมปี 2562 การเปล่ียนแปลงในถอ้ยค าน้ีเน่ืองจากการถือปฏิบติัตาม 
TFRS 9 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มิไดมี้ผลกระทบต่อองคป์ระกอบและขอบเขตของรายการน้ี และมิไดมี้ผลกระทบต่อการ
เปรียบเทียบไดข้อง “รายได้ทางการเงิน” และ “รายได้ดอกเบ้ีย” ในช่วงระยะเวลาของผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงใน
ตารางน้ีและค าอธิบายเก่ียวกับการน าเสนองบก าไรขาดทุนรวมของบริษัทในงบการเงินรวมปี 2562 ท่ีจะกล่าวต่อไปมี
วตัถุประสงค์เพียงเพ่ือการอ านวยความสะดวกแก่ผูล้งทุนในการพิจารณาผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษทัในช่วง
ระยะเวลาของผลการด าเนินงานด้วยการน าเสนอขอ้มูลในงบก าไรขาดทุนรวมของบริษทัโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัท่ีถือปฏิบติั
ในงบการเงินรวมระหวา่งกาลปี 2563 

(4) “รายไดท้างการเงิน” รวมอยูใ่นรายไดร้วมของบริษทั และ “ตน้ทุนทางการเงิน” รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายรวมของบริษทัในงบการเงิน
รวมปี 2562 ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงในตารางน้ีและค าอธิบายดงัต่อไปน้ีจากการน าเสนองบก าไรขาดทุนรวมของบริษทัในงบ
การเงินรวมปี 2562 ท่ีจะกล่าวต่อไปมีวตัถุประสงคเ์พียงเพ่ือการอ านวยความสะดวกแก่ผูล้งทุนในการพิจารณาผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของบริษทัในช่วงระยะเวลาของผลการด าเนินงาน ดว้ยการน าเสนอขอ้มูลในงบก าไรขาดทุนรวมของบริษทัโดยใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกบัท่ีถือปฏิบติัในงบการเงินรวมระหวา่งกาลปี 2563 

(5) Adjusted Core EBITDA ส าหรับปี/รอบระยะเวลาใด ๆ ได้ถูกนิยามไวว้่าเป็นก าไรจากการด าเนินงานหลักส าหรับปี/รอบ
ระยะเวลานั้น รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีรับรู้แล้ว (แต่ไม่รวมก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีรับรู้แลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือบริษทัย่อยในเวียดนาม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563) และ
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เกิดข้ึนประจ า (ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเป็นบริษทัจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการรวมธุรกิจ
แบบยอ้นกลบั (reverse acquisition business) รวมทั้งการซ้ือกิจการของ Thipha Cables, Dovina และ TCI และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
สิทธิประโยชน์พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าชดเชยท่ีมีการปรับปรุงตามการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายแรงงานไทย) ทั้งน้ี บริษทัใช้ 
Adjusted Core EBITDA เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั อน่ึง เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการค านวณ “ก าไร
จากการด าเนินงานหลกั” ของบริษทั คือผลต่างระหว่างรายได้หลกัของบริษทั และตน้ทุนและค่าใช้จ่ายหลกัของบริษทั โดย 
“ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายหลกั” ของบริษทั คือ ผลรวมของตน้ทุนขาย ตน้ทุนการให้บริการ ตน้ทุนการให้เช่า ตน้ทุนในการจดั
จ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ือให้ปราศจากขอ้สงสัย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่ได้รวมใน 
Adjusted Core EBITDA ทั้งน้ี Adjusted Core EBITDA มิใช่เคร่ืองมือวดัผลประกอบการทางการเงิน (financial performance) 
ภายใต ้TFRS, IFRS หรือ US GAAP อยา่งไรก็ตาม บริษทัเช่ือว่าหลกัการวดัผลดงักล่าวน้ีมีประโยชน์ส าหรับผูล้งทุนบางกลุ่มท่ี
ตอ้งการพิจารณากระแสเงินสดในการด าเนินงาน (operating cash flow) และความสามารถในการช าระหน้ีและรายจ่ายประเภท
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ผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 เปรียบเทยีบกบังวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 

รายได ้

รายไดร้วมของบริษทัเพ่ิมข้ึน 1,832 ลา้นบาท หรือร้อยละ 31.4 จากเดิม 5 ,835 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 7,666 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายเน่ืองมาจากการรวมผลการด าเนินงานของ Dovina และ Thipha Cables ในงบการเงินรวมระหวา่ง
กาลปี 2563 ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

รายได้จากการขาย รายไดจ้ากการขายของบริษทัเพ่ิมข้ึน 1,271 ลา้นบาท หรือร้อยละ 24.9 จากเดิม 5 ,098 ลา้นบาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 6,369 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดย
มีสาเหตุหลกัมาจากการรวมผลการด าเนินงานของ Dovina และ Thipha Cables ในงบการเงินรวมระหวา่งกาลปี 2563 ของบริษทั 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ยอดขายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของ Thipha Cables และ Divana ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามท่ีบริษทัซ้ือมา
ใหม่มีจ านวน 1,581 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และยอดขายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของ TCI 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัซ้ือมาใหม่ 182 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ี ผลการด าเนินงาน
ของบริษทัย่อยเหล่าน้ีไม่ไดร้วมอยู่ในผลการด าเนินงานของบริษทัในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และเพ่ิงได้
รวมอยู่ในผลการด าเนินงานของบริษทั ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 เป็นตน้มา
เท่านั้น 

รายไดจ้ากการขายของ PDITL ลดลง 491 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.6 จากเดิม 5 ,098 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 4,607 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยเป็นการลดลงของ
รายไดจ้ากการขายสายไฟเปลือย (839 ลา้นบาท หรือร้อยละ 48.7) ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีบริษทัเลือกให้ความส าคญักบั
ค าสั่งซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราก าไรสูง มากกวา่ผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราก าไรต ่า เช่น สายไฟเปลือย และใชส้ายการผลิตเพ่ือด าเนินการ
ตามค าสัง่ซ้ือดงักล่าว อนัเป็นการสะทอ้นถึงเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของบริษทัท่ีจะเพ่ิมสดัส่วนยอดขายผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราก าไรสูง
กวา่ในสายผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทของบริษทั การลดลงของรายไดจ้ากการขายสายไฟเปลือยน้ีส่วนหน่ึงถูกหกักลบดว้ยการ
เพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายสายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ (950 ลา้นบาท หรือร้อยละ 66.1) การเพ่ิมข้ึนน้ียงัรวมถึง
การเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 35 ของปริมาณขายของสายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูง หรือการเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 19 ของ

ทุนในอดีตของบริษทั โดยบริษทัเช่ือว่ามีกลุ่มผูล้งทุนจ านวนหน่ึงใช้เคร่ืองมือทางการเงินน้ีเพ่ือประเมินผลประกอบการของ
บริษทัซ่ึงอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกบับริษทั อย่างไรก็ตาม ผูล้งทุนไม่ควรพิจารณานิยามของ Adjusted Core EBITDA เพียงอย่าง
เดียว หรืออนุมานวา่เป็นก าไรส าหรับช่วงเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเป็นเคร่ืองช้ีวดัผลการด าเนินงานหรือวิธีการมาตรฐานอ่ืนใดภายใต ้
TFRS, IFRS หรือ US GAPP ทั้งน้ี การช้ีวดัโดยใช ้Adjusted Core EBITDA ของบริษทัอาจไม่สามารถเทียบเคียงไดก้บัเคร่ืองมือ
ช้ีวดัท่ีมีช่ือคลา้ยคลึงกนัซ่ึงจดัท าโดยบริษทัอ่ืน รวมถึงบริษทัซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในหัวขอ้ “การวัดผลทางการเงินท่ีมิได้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป” เพ่ือการกระทบยอดจาก
ก าไรสุทธิส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งต่อ Adjusted Core EBITDA 

(6) ก าไรต่อหุ้นไดร้วมหุ้นท่ีออกให้ส าหรับการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัแลว้ 
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ราคาขายท่ีรับรู้โดยเฉล่ียของผลิตภณัฑด์งักล่าวในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนดงักล่าวสะทอ้น
ถึงอุปสงคท่ี์สูงข้ึนในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยก าลงัปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าใหร้องรับโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งในเขต
ใจกลางเมือง และจงัหวดัใหญ่ ๆ หลายแห่งไดมี้การด าเนินโครงการติดตั้งเครือข่ายสายเคเบ้ิลใตดิ้นซ่ึงใชเ้วลาหลายปี ตลอดจน
การเพ่ิมข้ึนของการขายส่งออก อน่ึง ราคาขายท่ีรับรู้โดยเฉล่ียท่ีสูงข้ึนสะทอ้นถึงแนวโนม้ของราคาวตัถุดิบ อยา่งไรก็ตาม รายได้
จากการขายสายไฟฟ้าท่ีมีวตัถุประสงคแ์บบพิเศษลดลง 74 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.5 ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 ซ่ึงแสดงถึงการลดลงของปริมาณการขาย (ประมาณร้อยละ 10) และราคาขายท่ีรับรู้โดยเฉล่ีย (ประมาณร้อยละ11) เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ทั้งน้ี การลดลงของปริมาณการขายสายไฟฟ้าท่ีมีวตัถุประสงคแ์บบ
พิเศษ (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสายเคเบ้ิลส าหรับการส่งสัญญาณและควบคุมท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมรถไฟ) ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีบริษทัไดรั้บงานจากการประมูลมาในช่วงตน้ของช่วงเวลาของงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ขณะท่ีในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 น้ี บริษทัยงัคงรอผลของการประมูลจ านวนหน่ึง
จากลกูคา้ในลกัษณะคลา้ยกนั 

รายได้จากการให้บริการ รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทัเพ่ิมข้ึน 223 ลา้นบาท หรือร้อยละ 34.8 จากเดิม 642 ลา้น
บาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 865 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจาก อดิสร และหน่วยบริการตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสูงแบบเคล่ือนท่ี  (High 
Voltage Mobile Testing Unit) ของ PDITL 

รายได้จากบริการท่ีเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ รายได้จากบริการท่ีเก่ียวกับทรัพยากรในต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 122 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.5 จากเดิม 597 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 
719 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนบุคลากรภายนอก 
(outsource) ท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

รายไดจ้ากบริการท าความสะอาดเรือและบริการก่อสร้างและบ ารุงรักษา รายไดจ้ากบริการท าความสะอาดเรือและ
บริการก่อสร้างและบ ารุงรักษาท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซเป็นหลกั เพ่ิมข้ึน 28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
69.7 จากเดิม 40 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 68 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุมาจากสญัญาใหม่ท่ีเขา้ท ากบัลูกคา้ 

รายไดจ้ากบริการตรวจสอบคุณภาพ รายไดจ้ากหน่วยบริการตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสูงแบบเคล่ือนท่ี (High 
Voltage Mobile Testing Unit) เพ่ิมข้ึน 73 ลา้นบาท จากเดิม 4 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 เป็น 77 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวน
ลูกคา้ท่ีขอให้บริษทัช่วยประเมินคุณภาพและความเพียงพอของระบบไฟฟ้าและการติดตั้งระบบไฟฟ้าของลูกคา้
เหล่านั้น 

รายได้ค่าเช่า รายไดค้่าเช่าของบริษทัเพ่ิมข้ึน 3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.9 จากเดิม 24 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 27 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าคิดเป็น 3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.1 จากเดิม 13 ลา้นบาท ส าหรับงวดหก
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เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 16 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 การเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมี
สาเหตุหลกัมาจากกลไกการปรับราคาซ่ึงรวมอยูใ่นสญัญาเช่า 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของบริษทัเพ่ิมข้ึน 301 
ลา้นบาท จากเดิม 67 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 369 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้ จ านวน 226 ลา้นบาท ซ่ึง
เกิดจากธุรกรรมการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการจดัหาเงินทุนเพ่ือการซ้ือกิจการในประเทศเวียดนามในงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และการแขง็ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินบาทและเงินด่อง นอกจากน้ี ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้จากการด าเนินงานของบริษทัเพ่ิมข้ึน 56 ลา้นบาท จากงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลกระทบของความผนัผวนของเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินบาทในกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของบริษทัท่ีอยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากน้ี ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้ของบริษทั
เพ่ิมข้ึน 20 ลา้นบาท จากงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการแปลงสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
รายงาน (บาท) เม่ือท าการรวมยอดลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

รายได้อ่ืน รายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 4 ลา้นบาท จากเดิม 32 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 
36 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึงสะทอ้นถึงเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วมในงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายรวมของบริษทัเพ่ิมข้ึน 1,103 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.6 จากเดิม 5,348 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 6,451 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุน
ขายท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสะทอ้นถึงผลกระทบจากการรวม Thipha Cables และ Dovina ไวใ้นงบการเงินของบริษทั (ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2563) ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ต้นทุนขาย ตน้ทุนขายของบริษทัเพ่ิมข้ึน 908 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.1 จากเดิม 4,508 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 5,416 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
ตน้ทุนขายจ านวน 1,391 ลา้นบาท ในส่วนของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามท่ีซ้ือมาใหม่ และตน้ทุนขายจ านวน 148 ลา้นบาท 
ในส่วนของ TCI ซ่ึงไม่ไดมี้การรวมผลการด าเนินงานไวใ้นผลการด าเนินงานของบริษทัในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 ตน้ทุนขายของ PDITL ลดลง 631 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.0 จากเดิม 4,508 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 เป็น 3,876 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

อตัรา throughput margin ของ PDITL อตัรา throughput margin ของ PDITL เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 19.6 ส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2062 เป็นร้อยละ 24.3 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

อตัรา throughput margin ส าหรับสายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 32.7 ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นร้อยละ 37.8 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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อตัรา throughput margin ส าหรับสายไฟฟ้าท่ีมีวตัถุประสงคแ์บบวตัถุประสงคพิ์เศษยงัคงสูงอยู ่แต่ไดล้ดลงจากร้อยละ 
38.6 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นร้อยละ 31.6 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 

อตัรา throughput margin ส าหรับสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าส าหรับอาคารเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 14.3 ส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นร้อยละ 18.7 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

อตัรา throughput margin ส าหรับสายไฟเปลือยลดลงจากร้อยละ 16.1 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 เป็นร้อยละ 12.2 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนการผลิตลดลง 33 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.4 จากเดิม 289 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 256 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การใชว้ิธีการผลิตโดยมุ่งเนน้การขจดัความสูญเปล่า (lean management methods) และมาตรการดา้นการใชต้น้ทุนให้
เกิดประสิทธิภาพ 

ตน้ทุนแรงงานตรง ตน้ทุนแรงงานตรงเพ่ิมข้ึน 9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 17.3 จากเดิม 52 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 62 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุมาจาก
จ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือบริษทัขยายก าลงัการผลิตดว้ยสายการผลิตใหม่ 

ต้นทุนการให้บริการ ตน้ทุนการให้บริการของบริษทัเพ่ิมข้ึน 106 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.3 จากเดิม 547 ลา้นบาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 653 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึง
สะทอ้นถึงพฒันาการในการใหบ้ริการของบริษทัและระดบัของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีสูงข้ึน 

ต้นทุนการให้เช่า ตน้ทุนการใหเ้ช่าของบริษทัเพ่ิมข้ึน 6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 28.0 จากเดิม 23 ลา้นบาท ส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 30 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมา
จากการให้เช่าสินทรัพยใ์หม่ และการขยายพ้ืนท่ีให้เช่าในประเทศเวียดนามภายหลงัจากการซ้ือกิจการของ Thipha Cables และ 
Dovina 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายของบริษทัเพ่ิมข้ึน 42 ลา้นบาท หรือร้อยละ 35.4 จากเดิม 119 ลา้น
บาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 161 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขายจ านวน 41 ลา้นบาท หรือร้อยละ 63.5 จากเดิม 65 ลา้น
บาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 107 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขายน้ีสะทอ้นถึงการท่ีบริษทัใหค้วามส าคญักบัการขยายการเจาะตลาดคา้ปลีก
ในประเทศไทย การตั้งเป้าหมายท่ีตลาดส่วนน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัการส่งเสริมการขายท่ีมากข้ึนและค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการ
ขายท่ีสูงข้ึน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัเพ่ิมข้ึน 31 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.4 จากเดิม 151 ลา้นบาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 182 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมี
สาเหตุมาจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด และค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวส าหรับการซ้ือกิจการในประเทศ
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เวียดนามในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 การเพ่ิมข้ึนน้ีส่วนหน่ึงถูกหักกลบดว้ยการลดลงของค่าใชจ่้ายในการ
บริหารอ่ืน ๆ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด (Allowance for Expected Credit Loss) เพ่ิมข้ึน 
44 ลา้นบาท เป็น 30 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เม่ือเปรียบเทียบกบัจุดกลบัตวัทาง
เทคนิคของราคา (Reversal) จ านวน 14 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 อนัเน่ืองจากการ
บนัทึกบญัชีการป้องกนัความเส่ียงส าหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนของบริษทั ทั้งน้ี ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดงักล่าวน้ีเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด และแสดงถึงการขยายระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีบริษทัใหแ้ก่ลูกคา้ ในงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 17 ลา้นบาทหรือร้อยละ 52.9 จากเดิม 33 ลา้นบาท ส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 50 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุ
มาจากค่าธรรมเนียมทางดา้นกฎหมาย การให้ค  าปรึกษา และการสอบบญัชีท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว โดยเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
กิจการของ Thipha Cables และ Dovina ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืน ๆ ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืน ๆ ลดลง 38 ลา้นบาท จากเดิม 61 ลา้นบาท ส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 23 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการประเมินค่าใชจ่้ายในส่วนของผลประโยชน์ของพนกังานท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเก่ียวกบัการปรับปรุงค่าชดเชยให้
เป็นไปตามการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายแรงงานไทย  

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพันธ์ บริษทัมีรายการขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์จ านวน 11 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แต่ไม่มีรายการขาดทุนดงักล่าวส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัเพ่ิมข้ึน 728 ลา้นบาท หรือร้อยละ 149.6 จากเดิม 487 
ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 1,215 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 

รายไดท้างการเงิน  

รายไดท้างการเงินของบริษทัลดลง 26 ลา้นบาท หรือร้อยละ 77.2 จากเดิม 34 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 เป็น 8 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ
ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นและระยะยาวท่ีใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นการสะทอ้นวา่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ าการ
ช าระคืนเงินใหกู้ย้มื 

ตน้ทุนทางการเงิน  
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ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัเพ่ิมข้ึน 34 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.4 จากเดิม 255 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 290 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดคง
คา้งเงินกูย้ืมโดยเฉล่ียท่ีสูงข้ึนตลอดช่วงระยะงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 อนัเน่ืองจากการจดัหาเงินทุนส าหรับ
การซ้ือกิจการของบริษทั 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

บริษทัมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเท่ากบั 24 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยท่ีบริษทั
ไม่มีผลขาดทุนดงักล่าวในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ทั้งน้ี รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงิน
สดซ่ึงเกิดข้ึนจากการน า IFRS 9 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรก่อนภาษีเงินไดข้องบริษทัเพ่ิมข้ึน 643 ลา้นบาท จากเดิม 267 ลา้นบาท ส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 911 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัเพ่ิมข้ึน 123 ลา้นบาท จากเดิม 81 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 เป็น 204 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินไดท่ี้ตอ้ง
เสียภาษี ดังนั้ น อัตราภาษีท่ีแท้จริง (effective tax rate) ของบริษทัเท่ากับร้อยละ 22.5 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงของบริษทัเท่ากบัร้อยละ 30.4 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 

อนัเน่ืองจากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรสุทธิของบริษทัส าหรับปีน้ีเพ่ิมข้ึน 520 บาท จากเดิม 186 ลา้นบาท ส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 706 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

Adjusted Core EBITDA 

Adjusted Core EBITDAของบริษทัส าหรับปีน้ีเพ่ิมข้ึน 511 ลา้นบาท หรือร้อยละ 89.1 จากเดิม 574 ลา้นบาท ส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็น 1,085 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 เปรียบเทยีบกบัปี 2561 

รายได ้

รายไดร้วมของบริษทัลดลง 245 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.1 จากเดิม 11,936 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 11,691 ลา้นบาทใน
ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายของบริษทั 

ในการค านวณรายได้ท้ังหมดนี ้บริษัทได้ตัดดอกเบีย้รับออกเน่ืองจากบริษัทได้น าเสนองบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท
ตามหลักเกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563 โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือปรับปรุงความเปรียบเที ยบได้กับผล
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การด าเนินงานของบริษัทในช่วงหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ท้ังนี ้ตามการน าเสนองบการเงินรวมปี 2562 ซ่ึงรวมอยู่
ในเอกสารนี ้รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ 12,008 ล้านบาท ส าหรับปี 2561 และ 11,760 ล้านบาท ส าหรับปี 2562 

รายได้จากการขาย มีบริษทัยอ่ยเพียงแห่งเดียว คือ PDITL ท่ีสร้างรายไดจ้ากการขายของบริษทัในปี 2561 และปี 2562 
ทั้งน้ี รายไดจ้ากการขายของบริษทัลดลง 270 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.6 จากเดิม 10,420 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 10,150 ลา้นบาท
ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเปล่ียนแปลงส่วนผสมของผลิตภณัฑข์องบริษทั และการลดลงของรายไดจ้ากการขายของ
สายไฟฟ้าท่ีมีวตัถุประสงคแ์บบพิเศษ ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกหกักลบดว้ยยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของสายไฟเปลือย 

รายไดจ้ากการขายของ PDITL ส าหรับสายไฟฟ้าท่ีมีวตัถุประสงคแ์บบพิเศษลดลง 500 ลา้นบาท หรือร้อยละ 44.2 จาก
เดิม 1,132 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 632 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 ทั้งน้ี รายไดจ้ากการขายสายไฟฟ้าท่ีมีวตัถุประสงคแ์บบ
พิเศษในปี 2561 ถือวา่สูงเม่ือเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีอ่ืน ๆ เน่ืองจากบริษทัไดรั้บประโยชน์จากค าสั่งซ้ือจ านวนมาก
จากลูกคา้ในอุตสาหกรรมรถไฟในประเทศไทยซ่ึงไดท้ าการปรับปรุงระบบสายควบคุมและสายสญัญาณ การลดลงดงักล่าวส่วน
หน่ึงถูกหักกลบดว้ยการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการขาย คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ซ่ึงสะทอ้นถึงอุปสงค์ท่ีสูงข้ึนส าหรับระบบ
สายไฟเบอร์และสายสัญญาณเคเบ้ิล นอกจากน้ี การลดลงของรายไดจ้ากการขายสายไฟฟ้าท่ีมีวตัถุประสงคแ์บบพิเศษส่วนหน่ึง
ถูกหักกลบดว้ยการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายสายไฟเปลือยคิดเป็น 218 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.6 จากเดิม 2,531 ลา้นบาท 
ส าหรับปี 2561 เป็น 2,749 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนน้ีสะทอ้นถึงการเพ่ิมข้ึนของราคาขายท่ีรับรู้โดยเฉล่ีย คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 23 รายไดจ้ากการขายสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าส าหรับอาคารเพ่ิมข้ึน 65 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.5 จาก
เดิม 4,314 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 4,379 ลา้นบาทในปี 2562 โดยการเพ่ิมข้ึนน้ีมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการ
ขาย คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกหกักลบดว้ยการลดลงของราคาขายท่ีรับรู้โดยเฉล่ียคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ทั้งน้ี 
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณการขายสะทอ้นถึงการเปล่ียนสายการผลิตไปผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าส าหรับอาคาร และ
ความพยายามของบริษทัท่ีจะเจาะตลาดคา้ปลีกในประเทศไทย อน่ึง รายไดจ้ากการขายของบริษทัส าหรับสายแรงดนัไฟฟ้าปาน
กลางและสูงพิเศษลดลง 54 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.2 จากเดิม 2,443 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 2,389 ลา้นบาทในปี 2562 โดยการ
ลดลงน้ีมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของราคาขายท่ีรับรู้โดยเฉล่ียคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ในปี 2562 ปริมาณขายของสาย
แรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 9 ในปี 2562 ซ่ึงสะทอ้นถึงความตอ้งการผลิตภณัฑช์นิดน้ีท่ีมีอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองในประเทศไทย เพ่ือน าไปใชใ้นการปรับปรุงเครือขา่ยสายส่ง (โครงข่ายสายไฟฟ้าใตดิ้น) ในเขตใจกลางเมืองหลากหลาย
แห่งในประเทศไทย  

รายได้จากการให้บริการ รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัลดลง 52 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.8 จากเดิม 1 ,383 ลา้น
บาท ส าหรับปี 2561 เป็น 1,331 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากบริการท่ีเก่ียวกบั
ทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ และบริการอ่ืน ๆ ท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซเป็นหลกั (บริการท าความสะอาด
เรือ บ ารุงรักษา และก่อสร้าง) 

รายไดจ้ากบริการท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลนอกชายฝ่ัง รายไดจ้ากบริการท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลนอกชายฝ่ังลดลง 
44 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.4 จากเดิม 1,283 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 1,239 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการลดลงของจ านวนบุคลากรท่ีอดิสรส่งไปเพ่ือให้บริการภายนอก (outsource) แก่ลูกคา้ในปี 2562 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2561 
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รายไดจ้ากบริการท าความสะอาดเรือและบริการก่อสร้างและบ ารุงรักษา รายไดจ้ากบริการท าความสะอาดเรือและ
บริการก่อสร้างและบ ารุงรักษาท่ีให้แก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซเป็นหลกัลดลง 11 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
11.6 จากเดิม 94 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 83 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากระดบักิจกรรมทาง
ธุรกิจท่ีลดลง 

รายไดจ้ากบริการตรวจสอบคุณภาพ รายไดจ้ากหน่วยบริการตรวจสอบคุณภาพสายแรงดนัไฟฟ้าสูงแบบเคล่ือนท่ี 
(High Voltage Mobile Testing Unit) เพ่ิมข้ึน 3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 55.7 จากเดิม 5 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 9 
ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุจากการท่ีมีลูกคา้จ านวนท่ีมากข้ึนขอให้บริษทัช่วยประเมินคุณภาพและความ
เพียงพอของระบบไฟฟ้า และการติดตั้งระบบไฟฟ้าของลูกคา้เหล่านั้น 

รายได้ค่าเช่า รายไดค้่าเช่าของบริษทัลดลง 3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.0 จากเดิม 52 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 49 
ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดค้่าเช่าท่ีเกิดจากการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์คิดเป็น 4 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 12.5 จากเดิม 28 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 25 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีลูกคา้
ร้องขอส่วนลดหรือการลดค่าเช่า และการส้ินสุดลงของสญัญาเช่าท่ีไม่ไดรั้บการต่ออาย ุ

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของบริษทัเพ่ิมข้ึน 80 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 110.7 จากเดิม 72 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 152 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้จากการด าเนินงาน จ านวน 114 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบั 61 ลา้น
บาท ส าหรับปี 2561 ซ่ึงสะทอ้นถึงผลกระทบของความผนัผวนของเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินบาทในกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของบริษทัท่ีใชส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และก าไรท่ียงัไม่รับรู้จ านวน 38 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ก าไรท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จ านวน 12 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการแปลงสกุลเงินท่ีใชใ้นการรายงาน (บาท) 
เม่ือท าการรวมยอดลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ค่าใชจ่้าย  

ค่าใชจ่้ายรวมของบริษทัลดลง 9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.1 จากเดิม 10,882 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 10,873 ลา้น
บาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของตน้ทุนขาย ซ่ึงเกือบทั้งหมดถูกหกักลบดว้ยค่าใชจ่้ายในการซ้ือสถานะ
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวในปี 2562 และค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในการค านวณค่าใช้จ่ายท้ังหมดรวมนี ้บริษัทได้ตัดต้นทุนทางการเงินของบริษัทออกเน่ืองจากบริษัทได้น าเสนองบ
ก าไรขาดทุนรวมของบริษัทตามหลักเกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563 โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือปรับปรุง
ความเปรียบเทียบได้กับผลการด าเนินงานของบริษัทในช่วงหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2563 ได้ ท้ังนี ้งบการเงินรวมปี 
2562 ซ่ึงรวมอยู่ในเอกสารนี ้ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทเท่ากับ 11 ,305 ล้านบาท ส าหรับปี 2561 และ 11,360 ล้านบาท ส าหรับปี 
2562 

ต้นทุนขาย ตน้ทุนขายของบริษทัลดลง 237 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.6 จากเดิม 9 ,142 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 
8,905 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของตน้ทุนค่าโลหะ และตน้ทุนค่าฉนวนและวตัถุดิบอ่ืน ๆ ซ่ึง
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ส่วนหน่ึงถูกหักกลบดว้ยการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนการผลิต การลดลงของตน้ทุนขายของบริษทัน้ีเป็นการไดส้ัดส่วนกบัการลดลง
ของรายไดจ้ากการขายของบริษทั 

อตัรา throughput margin ของ PDITL: อตัรา throughput margin ของ PDITL ลดลงจากร้อยละ 20.5 ส าหรับปี 2561 
เป็นร้อยละ 20.4 ส าหรับปี 2562  

อตัรา throughput margin ของสายแรงดนัไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษยงัคงสูงอยู ่แต่ไดล้ดลงจากร้อยละ 36.1 ส าหรับปี 
2561 เป็นร้อยละ 32.5 ส าหรับปี 2562  

อตัรา throughput margin ของสายไฟฟ้าท่ีมีวตัถุประสงคแ์บบพิเศษเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 32.7 ส าหรับปี 2561 เป็นร้อยละ 
35.3 ส าหรับปี 2562 

อตัรา throughput margin ของสายแรงดนัไฟฟ้าต ่าและสายไฟฟ้าอ่ืน ๆ ส าหรับอาคารเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.0 ส าหรับปี 
2561 เป็นร้อยละ 16.8 ส าหรับปี 2562  

อตัรา throughput margin ของสายไฟเปลือยลดลงจากร้อยละ 7.6 ส าหรับปี 2561 เป็นร้อยละ 12.2 ส าหรับปี 2562 

ตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนการผลิตลดลง 23 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.9 จากเดิม 597 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 573 ลา้น
บาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมสายการผลิตใหม่ 

ตน้ทุนแรงงานตรง ตน้ทุนแรงงานตรงลดลง 21 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.6 จากเดิม 133 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 
112 ล้านบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากการใช้วิธีการผลิตโดยมุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่า (lean 
management methods) และมาตรการดา้นการใชต้น้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ต้นทุนการให้บริการ ตน้ทุนการให้บริการของบริษทัลดลง 27 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.3 จากเดิม 1 ,191 ลา้นบาท 
ส าหรับปี 2561 เป็น 1,163 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนแรงงานท่ีลดลงเน่ืองจากการใชว้ิธีการผลิต
โดยมุ่งเนน้การขจดัความสูญเปล่า (lean management methods) และมาตรการดา้นการใชต้น้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ต้นทุนการให้เช่า ตน้ทุนการใหเ้ช่าของบริษทัเพ่ิมข้ึน 2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.2 จากเดิม 32 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 
เป็น 34 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายของบริษทัเพ่ิมข้ึน 34 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.0 จากเดิม 225 ลา้น
บาท ส าหรับปี 2561 เป็น 259 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายอ่ืน ๆ 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ และตน้ทุนเก่ียวกบัโลจิสติกส์ของบริษทั 

ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขาย ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการขายเพ่ิมข้ึน 14 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.8 จากเดิม 
129 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 143 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีบริษทัใหค้วามส าคญักบั
การขยายการเจาะตลาดคา้ปลีกในประเทศไทยซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการส่งเสริมการขายท่ีมากข้ึนและค่าใชจ่้ายในการ
สนบัสนุนการขายท่ีสูงข้ึน 
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ตน้ทุนเก่ียวกบัโลจิสติกส์ ตน้ทุนเก่ียวกบัโลจิสติกส์เพ่ิมข้ึน 20 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.8 จากเดิม 96 ลา้นบาท ส าหรับ
ปี 2561 เป็น 115 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนเก่ียวกบัโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการขายส่งออก 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัเพ่ิมข้ึน 57 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.6 จากเดิม 291 ลา้นบาท 
ส าหรับปี 2561 เป็น 349 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวท่ีเก่ียวขอ้งกับการปรับ
โครงสร้างธุรกิจของบริษทั (เน่ืองจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัและการขายธุรกิจมลัติมีเดียและส่ือส่ิงพิมพเ์ดิมทั้งหมด) เช่น 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ค่าธรรมเนียม
ผูส้อบบญัชีพิเศษ และค่าธรรมเนียมท่ีช าระใหแ้ก่ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน ค่าใชจ่้ายพนกังานเพ่ิมข้ึน 10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.5 จากเดิม 148 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 
158 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากการจา้งงานใหม่ภายหลงัจากการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั เน่ืองจาก
บริษทัจ าเป็นตอ้งขยายบางแผนกของบริษทัเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียน (รวมถึงงาน
สนบัสนุน เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บญัชี กฎหมาย และธุรการอ่ืน ๆ) 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 29 ลา้นบาทหรือร้อยละ 47.8 จากเดิม 61 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 
เป็น 91 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว โดยเก่ียวขอ้งกบัการปรับ
โครงสร้างธุรกิจในปี 2562 (รวมถึงการขายธุรกิจมลัติมีเดียและส่ือส่ิงพิมพเ์ดิมของบริษทั และการด าเนินการตาม
ธุรกรรมรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั) 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดลดลง 30 ลา้นบาท โดยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมี
จ านวน 17 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 ในขณะท่ีบริษทัมีการกลบัรายการ 13 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืน ๆ ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 48 ลา้นบาท จากเดิม 25 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 
เป็น 73 ลา้นบาท ส าหรับส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการประเมินค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีสูงข้ึน
ในส่วนของค่าชดเชยท่ีมีการปรับปรุงตามการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายแรงงานไทย 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายของบริษทัจดทะเบียนท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวจ านวน 162 
ลา้นบาทในปี 2562 อนัเน่ืองจากการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “-หลักเกณฑ์การ
น าเสนอข้อมูล – การน าเสนอข้อมูลทางการเงิน” และ “- ค าอธิบายรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม – ตารางแสดง
รายละเอียดจ าแนกตามประเภทหลกัของผลิตภัณฑ์และกิจการ – ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน”  

ก าไรจากการด าเนินงาน 

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรจากการด าเนินงานของบริษทั (ผลต่างระหวา่งรายไดร้วมของบริษทัและค่าใชจ่้าย
รวมของบริษทั) ลดลง 236 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22.4 จากเดิม 1,055 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 818 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 

ในการค านวณก าไรจากการด าเนินงานนี ้บริษัทได้ตัดต้นทุนทางการเงินออกจากค่าใช้จ่ายรวมของบริษัท และตัด
รายได้ทางการเงินออกจากรายได้รวมของบริษัท เน่ืองจากบริษัทได้น าเสนองบก าไรขาดทุนรวมของบริษัทตามหลักเกณฑ์
เดียวกับท่ีใช้ในงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2562 โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือปรับปรุงความเปรียบเทียบได้กับผลการด าเนินงาน
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ของบริษัทส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ท้ังนี ้ตามการน าเสนองบการเงินรวมปี 2562 ซ่ึงรวมอยู่ในเอกสาร
นี ้ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทเท่ากับ 703 ล้านบาท ส าหรับปี 2561 และ 400 ล้านบาท ส าหรับปี 2562 

รายไดท้างการเงิน  

รายไดด้อกเบ้ียของบริษทัลดลง 2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.5 จากเดิม 71 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 69 ลา้นบาท 
ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของยอดคงเหลือโดยเฉล่ียของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืท่ีใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เน่ืองจากบริษทัไดร้้องขอช าระคืนจ านวนเงินคา้งช าระทั้งหมดภายใตเ้งินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

อน่ึง “รายได้ทางการเงิน” เรียกว่า “ดอกเบีย้รับ” ในงบการเงินรวมปี 2562 ของบริษัทซ่ึงรวมอยู่ในเอกสารนี ้

ตน้ทุนทางการเงิน  

ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัเพ่ิมข้ึน 64 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.1 จากเดิม 424 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561เป็น 487 ลา้น
บาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค าสัง่ซ้ือวตัถุดิบ ซ่ึงส่วนใหญ่คือทองแดงและอลูมิเนียม จากผูจ้ดัหา
วตัถุดิบของบริษทั ซ่ึงเป็นการเพ่ิมตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระดอกเบ้ียเพ่ือแลกกบัระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีขยาย
ออกไป 

การแบ่งปันก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม  

การแบ่งปันก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัลดลง 2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 36.0 จากเดิม 5 ลา้นบาท ส าหรับ
ปี 2561 เป็น 3 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลการด าเนินงานท่ีลดลงของ Thai Copper ในปี 2562 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรก่อนภาษีเงินไดข้องบริษทัลดลง 305 ลา้นบาท หรือร้อยละ 43 จากเดิม 708 ลา้นบาท 
ส าหรับปี 2561 เป็น 403 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัลดลง 37 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.3 จากเดิม 182 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 145 
ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี ทั้งน้ี อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง (effective tax rate) 
ของบริษทัเท่ากบัร้อยละ 36.1 ส าหรับปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบัร้อยละ 25.8 ส าหรับปี 2561 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 

อนัเน่ืองจากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรสุทธิของบริษทัส าหรับปีน้ีลดลง 283 ลา้นบาท จากเดิม 525 ลา้นบาท 
ส าหรับปี 2561 เป็น 242 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562  

Adjusted Core EBITDA 

อนัเน่ืองจากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ Adjusted Core EBITDAของบริษทัส าหรับช่วงระยะเวลาน้ีลดลง 19 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 1.5 จากเดิม 1,213 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 เป็น 1,195 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 



 

 

94 

 

รายการในงบดุล 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั มีจ านวน 2,385 ลา้นบาท 2,604 ลา้นบาท และ 4,195 ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตามล าดบั ตารางต่อไปน้ีใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั หกัค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ีระบุไว ้ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
 2561 2562 2563 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน  549 627 699 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 26 26 24 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 245 307 745 
คลงัสินคา้ 43 39 37 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,148 1,040 1,811 
ยานพาหนะ 16 13 20 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 9 12 16 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 349 540 744 
งานระหวา่งก่อสร้าง - - 99 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 2,385 2,604 4,195 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ
รวมธุรกิจของ Thipha Cables, Dovina และ TCI ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหมายเหตุ 15 
ประกอบงบการเงินรวมปี 2562 และหมายเหตุ 14 ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลปี 2563 ซ่ึงรวมอยูใ่นเอกสารน้ี  

ค่าความนิยม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บริษทัมีค่าความนิยมอยูใ่นระดบัคงท่ีจ านวน 893 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนเป็น 6,061 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ค่าความนิยมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 เป็นค่าความนิยมท่ีรับรู้โดย
เป็นผลมาจากการท่ีบริษทั ทีม เอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั ซ้ือหุน้ใน PDITL จ านวนร้อยละ 75.47 ในปี 2558 โดยการเปล่ียนแปลงของค่า
ความนิยมสะทอ้นถึงการซ้ือกิจการตลอดช่วงระยะเวลาของผลการด าเนินงาน การเพ่ิมข้ึนของค่าความนิยม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่วนใหญ่สะทอ้นถึงผลต่างโดยรวมระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้กบั
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีระบุได้สุทธิ (net identificable assets and liabilities) ของ Thipha Cables Dovina และ TCI เม่ือเข้าซ้ือ
กิจการในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 โดยบริษทัรับรู้ค่าความนิยมจ านวน 4,424 ลา้นบาทจากการเขา้ซ้ือ Thipha Cables 583 ลา้น
บาทจากการเขา้ซ้ือ Dovina และอีก 160 ลา้นบาทจากการซ้ือกิจการของ TCI ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมของธุรกรรม
เหล่าน้ีและผลกระทบของธุรกรรมเหล่าน้ีต่อค่าความนิยมของบริษทัในหมายเหตุ 1.2 ประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 
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2563 ของบริษทัซ่ึงรวมอยูใ่นเอกสารน้ี รวมทั้งหัวขอ้ “-นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั – ค่าความนิยม” และ “-นโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญั – การดอ้ยค่า”  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 

โดยปกติ บริษทัมีการใหร้ะยะเวลาช าระหน้ีแก่ลูกคา้ถึง 60 วนั ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของตลาดทัว่ไปในอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ประเภทของลูกคา้ และความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีอยูก่่อน บริษทัมีแนวโนม้ท่ีจะให้ระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีเกินกวา่ 
60 วนั (และไม่เกิน 120 วนั) แก่รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานก ากบัดูแล และหน่วยงานของรัฐเท่านั้น โดยในปี 2561 ปี 2562 และงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการไดรั้บช าระหน้ีของบริษทัอยูท่ี่ 134 วนั 131 วนั และ 105 วนั
ตามล าดบั ทั้งน้ี ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการไดรั้บช าระหน้ีค านวณโดยใช ้360 วนั (ส าหรับปี 2561 และปี 2562) หรือ 182 วนัจริง 
(ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563) หารด้วยอตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี โดยท่ีอตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี
ค านวณจากรายไดจ้ากการขายหลกั หารดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเฉล่ีย อน่ึง บริษทัพยายามควบคุมลูกหน้ีคงคา้ง
อย่างเขม้งวด และยอดคา้งช าระจะถูกตรวจสอบโดยผูบ้ริหารเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 เน่ืองจาก
สถานการณ์พิเศษท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 บริษทัไดข้ยายระยะเวลาการช าระหน้ีใหแ้ก่ลูกคา้ 

การวเิคราะห์อายลูุกหน้ีการคา้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏ
รายละเอียดในหมายเหตุ 6 ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลปี 2563 และงบการเงินรวมปี 2562 ซ่ึงรวมอยูใ่นเอกสารน้ี 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 

ในประเทศไทย ในเดือนมีนาคม 2563 ระยะเวลาการช าระหน้ีของ PDITL กบัคู่คา้ของบริษทัก่อนการซ้ือกิจการของ 
Thipha Cables และ Dovina มีตั้งแต่ช าระเงินเม่ือซ้ือจนถึง 270 วนั อย่างไรก็ตาม เม่ือการซ้ือกิจการเหล่าน้ีแลว้เสร็จ บริษทัได้
รวมแพลตฟอร์มการจดัซ้ือของไทยและเวยีดนามและท าการเจรจาต่อรองระยะเวลาการช าระหน้ีกบัคู่คา้ใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี 
ทั้งน้ี ในปี 2561ปี 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 อายเุฉล่ียของเจา้หน้ีการคา้ของบริษทัคือ 199 วนั 201 วนั 
และ 168 วนั ตามล าดบั ธุรกิจของบริษทัในประเทศเวียดนามมีระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีสั้นกว่า (ไม่เกิน 180 วนัในกรณีของ 
Thipha Cables) เน่ืองจากประเทศเวยีดนามไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทย อยา่งไรก็ดี 
ดว้ยการซ้ือกิจการเม่ือเร็ว ๆ น้ีและการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั (synergies) ท่ีคาดหมายไดจ้ากแพลตฟอร์มการจดัซ้ือแบบบูรณาการ 
รวมทั้งอ านาจต่อรองท่ีสูงข้ึนจากการสั่งซ้ือรวมกนัขนาดใหญ่ บริษทัจึงสามารถเจรจาต่อรองระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีดีข้ึนและ
ราคาท่ีดีกวา่ และบริษทัจะพยายามขยายระยะเวลาการช าระหน้ีดีกวา่ดงักล่าวน้ีไปยงับริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศเวยีดนามดว้ย 
นอกจากน้ี เม่ือเร็ว ๆ น้ี บริษทัไดรั้บระยะเวลาการช าระหน้ีสูงถึง 360 วนัหลงัจากการซ้ือกิจการของ Dovina และ Thipha Cables 
อน่ึง อายขุองเจา้หน้ีการคา้ค านวณโดยใช ้360 วนั (ส าหรับปี 2561 และปี 2562) หรือ 182 วนัจริง (ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563) หารดว้ยอตัราหมุนเวียนของเจา้หน้ี โดยท่ีอตัราหมุนเวียนของเจา้หน้ีค านวณจากตน้ทุนขาย หารดว้ย
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 
และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในหมายเหตุ 18 ประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563 และหมายเหตุ 20 ประกอบงบ
การเงินรวมปี 2562 ซ่ึงรวมอยูใ่นเอกสารน้ี 
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สินค้าคงคลงั 

สินคา้คงคลงัของบริษทัประกอบดว้ยสินคา้ส าเร็จรูป งานระหวา่งท า วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงาน สินคา้ส าเร็จรูป
ระหวา่งทาง และวตัถุดิบและอะไหล่ระหวา่งทาง ในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 อายเุฉล่ีย
ของสินคา้คงคลงัของบริษทัคือ 120 วนั 142 วนั และ 172 วนั ตามล าดับ ทั้ งน้ี อายุของสินคา้คงคลงัค านวณโดยใช3้60 วนั 
(ส าหรับปี 2561 และปี 2562) หรือ 182 วนัจริง (ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563) หารดว้ยอตัราหมุนเวยีนของ
สินคา้คลงั โดยท่ีอตัราหมุนเวียนของสินคา้คงคลงัค านวณจากตน้ทุนขาย ตน้ทุนการให้บริการ และตน้ทุนการให้เช่า หารดว้ย
สินคา้คงคลงัเฉล่ีย 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 และ ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 ในหมายเหตุ 9 ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลปี 2563 และงบการเงินรวมปี 2562 ซ่ึงรวมอยูใ่นเอกสารน้ี 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัธนาคารเป็นเงินตน้จ านวนรวม 16,368 ลา้นบาท 

ตารางต่อไปน้ีแสดงเงินกูย้มืและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินของบริษทั ณ วนัท่ีระบุ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
 2561 2562 2563 
 (ล้านบาท) 
Current    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  471 1,706 8,315 
มีหลักประกัน  468 1,337 6,772 
ไม่มีหลักประกัน  3 369 1,543 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  299 - 5 
มีหลักประกัน  - - - 
ไม่มีหลักประกัน  299 - 5 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน(1)  675 822 659 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 1,446 2,528 8,978 

    
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี  2,617 481 948 
มีหลักประกัน  2,617 303 613 
ไม่มีหลักประกัน  - 178 336 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - - - 
มีหลักประกัน  - - - 
ไม่มีหลักประกัน  - - - 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
(2)  30 185 50 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
 2561 2562 2563 
 (ล้านบาท) 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปี  17 18 66 
รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้หมุนเวยีน  2,664 684 1,064 

    
ไม่หมุนเวียน    
เงินกูย้มืระยาวจากสถาบนัการเงิน  475 1,588 3,204 
มีหลักประกัน  475 1,426 2,566 
ไม่มีหลักประกัน  - 163 639 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  6 6 6 
มีหลักประกัน  - - - 
ไม่มีหลักประกัน  6 6 6 
เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน(2)  185 160 325 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  57 39 149 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  723 1,793 3,684 
  
หมายเหตุ:  
(1) เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน ไดแ้ก่ ตัว๋สญัญาใชเ้งินและหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ  
(2) เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน ไดแ้ก่ หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 
(3) “หน้ีสินจากสญัญาเช่าการเงิน” ไดถู้กจดัประเภทเป็น “หน้ีสินจากการเช่า” ในงบการเงินรวมส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 

เงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทัเพ่ิมข้ึนในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้ืม
ระยะสั้นประเภท bridge loan ท่ีใหโ้ดย ธปท. เพ่ือเป็นเงินทุนการซ้ือกิจการของ Thipha Cables และ Dovina ทั้งน้ี บริษทัไดเ้จรจา
ต่อรองเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือแทนเงินกูย้มืระยะสั้นประเภท bridge loan น้ีตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
อน่ึง สัญญาสินเช่ือบางฉบบัของบริษทัมีขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นการจ ากดั เช่น ขอ้จ ากดับางอยา่งท่ีเก่ีวกบัการก่อหน้ีใหม่ การอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบัน้ี หุ้นทั้งหมดใน PD Cable (SG) Pte. Ltd., Thipha Cables และ 
Dovina รวมถึงสิทธิในหุ้นดงักล่าว ไดถู้กน าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับสัญญาทางการเงินส าหรับการเขา้ซ้ือบริษทัยอ่ยใน
ประเทศเวียดนาม โดยสัญญาทางการเงินดงักล่าวยงัคงไดรั้บการค ้ าประกนัโดยบริษทัและบริษทัย่อยของบริษทัในกลุ่มของ
บริษทัในจ านวน 7,910 ลา้นบาท โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา
สินเช่ือบางฉบบั และการผ่อนผนัและความยินยอมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดรั้บจากผูใ้ห้กูใ้นหัวขอ้ “ปัจจัยความเส่ียง – ความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและการด าเนินการของบริษัท- บริษัทมคีวามเส่ียงเกี่ยวกับการกู้ ยืมเงินจากธนาคาร “ 

บริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าการเงินกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 
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โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “-การเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับความเส่ียงของตลาดท้ังในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ - ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้” ส าหรับขอ้สรุปการช าระเงินกูย้มืซ่ึงคา้งช าระของบริษทั 

สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 

ความจ าเป็นในการใชเ้งินสดของบริษทัโดยหลกัประกอบดว้ย 
 เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนส าหรับกิจกรรมการด าเนินงาน 
 เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนส าหรับซ้ือกิจการ 
 เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 เพ่ือจ่ายเงินปันผล 
 เพ่ือช าระหน้ีสินของบริษทั และ 
 เพื่อช าระภาษี 
แหล่งของสภาพคล่องของบริษทัในอดีต โดยหลกัประกอบดว้ย  
 เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษทั  
 เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การออกหลกัทรัพยป์ระเภทหน้ี และ 
 เงินกูย้มืจากธนาคารและสถาบนัการเงิน  

ความสามารถของบริษทัในการจดัหาเงินสดท่ีไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทัข้ึนอยูก่บัผลประกอบการในอนาคตของ
บริษทั โดยบางส่วนข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางเศรษฐกิจทัว่ไป ปัจจยัทางการเงิน ปัจจยัทางดา้นการตลาด ปัจจยัทางดา้นกฎเกณฑ์ และ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้ “ปัจจัยความเส่ียง” ทั้งน้ี ปัจจยัดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั นอกจากน้ี เม่ือ
ค านึงถึงแหล่งเงินทุนของบริษทั ซ่ึงรวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน สินเช่ือธนาคารท่ีมี
อยู ่บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของบริษทัในปัจจุบนั และส าหรับระยะเวลา 12 
เดือนขา้งหนา้นบัจากวนัท่ีของเอกสารฉบบัน้ี 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่ากระแสเงิน
สด 655 ลา้นบาท 1,431 ลา้นบาท และ 772 ลา้นบาท ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงของยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สะทอ้นถึงผลกระทบของกระแสเงินสดขารับและกระแสเงินสดออกขาจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาของผลการด าเนินงาน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “-สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน-การวิเคราะห์กระแสเงินสด” 
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การวเิคราะห์กระแสเงินสด 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสรุปกระแสเงินสดของบริษทัส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีระบุ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 

มิถุนายน 
 2561 2562 2563 
 (ล้านบาท) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน  907 676 1,301 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุน  (817) (620) (6,542) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมจดัหาเงิน  (35) 720 4,592 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ  55 776 (648) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนั
ส้ินปี/งวด  655 1,431 772 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,301 ลา้น
บาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด จ านวน 911 ลา้นบาท ซ่ึงถูกปรับปรุงส าหรับการ
เปล่ียนแปลงในรายการท่ีมิใช่เงินสดและกิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมการด าเนินงานจ านวนรวม 423 ลา้นบาท และผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงานและหน้ีสินจ านวนรวม 387 ลา้นบาท ทั้งน้ี การปรับปรุงรายการท่ีมิใช่เงินสดและ
กิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมด าเนินงานโดยหลกัรวมถึงการปรับปรุงส าหรับค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย(จ านวน 160 ลา้นบาท) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (จ านวน 289 ลา้นบาท) และค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย (จ านวน 385 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกหกักลบดว้ยก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (จ านวน 63 ลา้นบาท) อน่ึง รายการส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงานและหน้ีสิน ไดแ้ก่ การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (จ านวน 1,130 ลา้น
บาท) การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (จ านวน 638 ลา้นบาท) และการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงคลงั (จ านวน 
145 ลา้นบาท)  

ในปี 2562 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 676 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก าไร
ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี จ านวน 387 ลา้นบาท ซ่ึงถูกปรับปรุงส าหรับการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีมิใช่เงินสดและ
กิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมการด าเนินงานจ านวนรวม 780 ลา้นบาท และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการ
ด าเนินงานและหน้ีสินจ านวนรวม 353 ลา้นบาท ทั้งน้ี การปรับปรุงรายการท่ีมิใช่เงินสดและกิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมด าเนินงาน
โดยหลกัรวมถึงการปรับปรุงส าหรับค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (จ านวน 193 ลา้นบาท) ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย(จ านวน 490 ลา้น
บาท) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีไม่เกิดข้ึนประจ าซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั (reverse 
acquisition business combination) (จ านวน 162 ลา้นบาท) และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(จ านวน 131 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกหัก
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กลบดว้ยรายไดด้อกเบ้ีย (จ านวน 69 ลา้นบาท) และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่ไดรั้บรู้(จ านวน 36 ลา้น
บาท) อน่ึง รายการส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงานและหน้ีสิน ไดแ้ก่ การลดลงของลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (จ านวน 1,463 ลา้นบาท) การลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (จ านวน 1,480 
ลา้นบาท) และการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงคลงั (จ านวน 307 ลา้นบาท)  

ในปี 2561 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 907 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก าไร
ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี จ านวน 708 ลา้นบาท ซ่ึงถูกปรับปรุงส าหรับการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีมิใช่เงินสดและ
กิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมการด าเนินงานจ านวนรวม 563 ลา้นบาท และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการ
ด าเนินงานและหน้ีสินจ านวนรวม 221 ลา้นบาท ทั้งน้ี การปรับปรุงรายการท่ีมิใช่เงินสดและกิจกรรมท่ีมิใช่กิจกรรมด าเนินงาน
โดยหลกัรวมถึงการปรับปรุงส าหรับค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (จ านวน 178 ลา้นบาท) ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (จ านวน 424 ลา้น
บาท) และค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ่้าย (จ านวน 150 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกหกักลบดว้ยรายไดด้อกเบ้ีย (จ านวน 71 ลา้นบาท) อน่ึง 
รายการส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงานและหน้ีสิน ไดแ้ก่ การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงคลงั 
(จ านวน 641 ลา้นบาท) การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (จ านวน 1,434 ลา้นบาท) และการเพ่ิมข้ึนของ
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (จ านวน 995 ลา้นบาท)  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 6,542 ลา้นบาท โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนในบริษทัย่อย (โดยจ านวน 6,526 ลา้นบาท เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือกิจการของ Thipha Cables, 
Dovina และ TCI ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563) และการไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จ านวน 115 ลา้นบาท) หกักลบดว้ยเงิน
สดรับ (จ านวน 246 ลา้นบาท) 

ในปี 2562 บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 620 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนใน
การซ้ือกิจการ (ส่วนใหญ่เป็นการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัและการซ้ือกิจการของอดิสร (จ านวน 1,550 ลา้นบาท)) การซ้ือท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ (จ านวน 391 ลา้นบาท) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่และการปรับปรุงสายการผลิตสายไฟฟ้า
และสายเคเบ้ิล ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกหกักลบดว้ยเงินสดรับจากการขายธุรกิจมลัติมีเดียและส่ิงตีพิมพเ์ดิมของบริษทั(จ านวน 350 ลา้น
บาท) และเงินสดรับจากการช าระคืนเงินใหกู้ร้ะยะยาวโดยบริษทัยอ่ย (จ านวน 1,103 ลา้นบาท) 

ในปี 2561 บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 817 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการซ้ือหุน้ใน 
PDITL จากผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (จ านวน 399 ลา้นบาท) การซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จ านวน 352 ลา้นบาท) เพ่ือ
สนบัสนุนมาตรการสร้างความเติบโตและมาตรการดา้นการใชต้น้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพของบริษทั (โดยการติดตั้งแผงโซลาร์
เพ่ือลดค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค) และการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (จ านวน 211 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนหน่ึง
ถูกหกักลบดว้ยเงินสดรับจากการช าระคืนเงินใหกู้ร้ะยะสั้นโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (จ านวน 116 ลา้นบาท) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 4,592 ลา้นบาท โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (จ านวน 6,274 ลา้นบาท) เงินสด
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รับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (จ านวน 1,690 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกน าไปช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (จ านวน 2,488 ลา้นบาท) และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (จ านวน 504 ลา้นบาท) 
ทั้งน้ี เงินสดรับจากเงินกูย้มืใหม่ส่วนใหญ่ถูกใชเ้พ่ือเป็นเงินทุนการซ้ือกิจการของบริษทัในหกเดือนแรกของปี 2563 และรายจ่าย
ประเภททุนต่อเน่ือง 

ในปี 2562 บริษทัมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 720 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1,323 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (จ านวน 1,083 
ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกน าไปช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (จ านวน 1,375 ลา้นบาท) และการจ่ายช าระ
ดอกเบ้ีย (จ านวน 572 ลา้นบาท) เงินสดรับจากเงินกูย้มืใหม่ถูกน าใชเ้พ่ือช าระคืนหน้ีเดิมและจดัหาเงินทุนส าหรับแผนการลงทุน
ของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการปรับปรุงสายการผลิต 

ในปี 2561 บริษทัมีเงินสดสุทธิส าหรับกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 35 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการช าระคืน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (จ านวน 492 ลา้นบาท) ดอกเบ้ียจ่าย (จ านวน 362 ลา้นบาท) และการช าระคืนเงินกูย้มืระยะ
สั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน ๆ (จ านวนรวม 210 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกหกักลบดว้ยเงินสดรับจากเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (จ านวน 415 ลา้นบาท) และเงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (จ านวน 319 ลา้น
บาท) เงินสดรับจากเงินกูย้ืมใหม่ถูกน าไปใชเ้พ่ือช าระคืนหน้ีเดิม และเป็นเงินทุนส าหรับแผนการลงทุนของบริษทั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในการด าเนินมาตรการดา้นการใชต้น้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพ (โดยการติดตั้งแผงโซล่าร์) และอุปกรณ์ใหม่ส าหรับหน่วย
บริการตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสูงแบบเคล่ือนท่ี (High Voltage Mobile Testing Unit) 

รายจ่ายฝ่ายทุน 

รายจ่ายฝ่ายทุนในอดีต 

บริษัทใช้รายจ่ายฝ่ายทุนเพ่ือขยายการด าเนินงาน บ ารุงรักษาและปรับปรุงโรงงานผลิตและอุปกรณ์ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทัอยู่เป็นประจ า รายจ่ายฝ่ายทุนส่วนใหญ่ของบริษทัในช่วงระยะเวลาของผลการ
ด าเนินงานถูกน าไปใช้ส าหรับการเพ่ิมอสังหาริมทรัพย์โดยค่าใชจ่้ายในการซ้ือธุรกิจหรือกิจการใหม่ไม่ได้ถูกบนัทึกไวเ้ป็น
รายจ่ายฝ่ายทุนแต่ไดมี้การบนัทึกไวเ้ป็นค่าความนิยมและเงินลงทุน 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายจ่ายฝ่ายทุนในอดีตของบริษทัท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมอสงัหาริมทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในปี/รอบระยะเวลาท่ี
ระบุ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 

มิถุนายน 

 2561 2562 2563 

 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน  - 78 - 
การพฒันาท่ีดิน 7 2 - 
อาคารและการพฒันาอาคาร 15 89 - 
คลงัสินคา้ 2 1 - 
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 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 

มิถุนายน 

 2561 2562 2563 

 (ล้านบาท) 
เคร่ืองจกัและอุปกรณ์โรงงาน 136 36 44 
ยานพาหนะ 12 - - 
เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ส านกังาน 3 9 4 
ทรัพยสิ์นท่ีก าลงัติดตั้งหรือก่อสร้าง 205 191 143 
รายจ่ายส าหรับการเพิม่อสังหาริมทรัพย์รวม 380 406 192 

ค าอธิบายต่อไปน้ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการหลกับางโครงการแยกตามรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีระบุในตารางดา้นบน 

ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัยงัคงด าเนินการติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลงัคา เพ่ือสนบัสนุนการพฒันาธุรกิจ
และการลดตน้ทุนการผลิตของบริษทัอยา่งย ัง่ยืน แผนรายจ่ายฝ่ายทุนน้ีมีข้ึนตั้งแต่ปี 2561 นอกจากน้ี บริษทัยงัมีรายจ่ายฝ่ายทุน
เพ่ือการเพ่ิมก าลงัการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลทองแดงในประเทศไทยอีกเป็นจ านวน 11,000 MT ต่อปี และเป็นจ านวน 
10,000 MT ต่อปี ท่ีโรงงานผลิตในบางพลี และโรงงานผลิตในจงัหวดัระยองของบริษทั ตามล าดบั 

ในปี 2562 บริษทัยงัคงด าเนินการติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลงัคา และลงทุนในการปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ี
โรงงานผลิตของบริษทัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นอกจากน้ี บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินเพ่ือขยายโรงงานผลิต และบริษทั
ยงัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรส าหรับลวดอลูมิเนียม เพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตและประสิทธิภาพการ
ผลิตดว้ย 

ในปี 2561 บริษทัปรับปรุงสายการผลิตเพ่ือมาตรการดา้นการใชต้น้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพและขยายก าลงัการผลิต 

รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมกีารวางแผนไว้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดมี้โครงการดา้นรายจ่ายฝ่ายทุนหลกัสองโครงการใหม่ท่ีไดว้างแผนไวไ้ดแ้ก่ 

 บริษทัประเมินวา่จะมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีความพิเศษสูงดงักล่าวเป็นจ านวน 8 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากบริษทัประสงคจ์ะพฒันาสายเคเบ้ิลใตน้ ้ า ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการศึกษาเพ่ิมเติม และ 

 บริษทัประเมินว่าจะมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการพฒันาเทคโนโลยีน้ีเป็นจ านวน 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
เน่ืองจากบริษทัตอ้งการพฒันาระบบจดัส่งพลงังานไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการศึกษาเพ่ิมเติม  

ภาระผูกพนัตามสัญญาและข้อผูกพนั 

นอกเหนือจากภาระหน้าท่ีตามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกับการช าระเงินท่ีถึงก าหนดช าระของหน้ีสินของบริษทั (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “รายการในงบดลุ – หนีสิ้น” และ “– การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงของตลาดท้ังใน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ – ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้”) และภาระหนา้ท่ีตามสัญญาเช่าการเงินแลว้ บริษทัยงัมีภาระผกูพนั
ตามสัญญาในการช าระเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใตส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และขอ้ผกูพนัภายใตส้ัญญาซ้ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และการซ้ือวตัถุดิบ ดงัรายละเอียดดา้นล่าง 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงรายการสรุปภาระผกูพนัหลกัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินระยะยาว ภาระผูกพนัภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน ภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาซ้ือ รวมถึงการซ้ือวตัถุดิบและการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 

 ระยะเวลาถึงก าหนดช าระเงนิ 

 รวม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี 
 (ล้านบาท) 
หน้ีสินระยะยาว (1)  4,533 998 3,535 
ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาเช่า  216 66 150 
ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาซ้ือ (2)  1,630 1,630 - 
   รวมท้ังส าหรับวัตถดิุบ  1,477 1,477 - 
   รวมท้ังส าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  153 153 - 
รวม  6,379 2,694 3,685 

    
หมายเหตุ:  
(1) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหน้ีสินระยะยาวของบริษทัในหวัขอ้ “รายการในงบดลุ – หนีสิ้น” และ “การเปิดเผย

ข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงของตลาดท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ - ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้” 
(2) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาซ้ือของบริษทั รวมถึงภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาเก่ียวกบัการซ้ือ

และติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับการโครงการขยายกิจการต่าง ๆ ในหวัขอ้ “รายจ่ายฝ่ายทุน” 

บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงต่อความผนัผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและวตัถุประสงค์อ่ืน ๆ ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ของบริษทัทั้งหมดครบก าหนดภายในสิบเอ็ดเดือน ส่วน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ของบริษทัทั้งหมดครบก าหนดภายในหา้เดือน อน่ึง รายละเอียดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงอยูใ่นหมายเหตุ 29 ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลปี 2563 

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดส้ าหรับอาคารส านกังาน เคร่ืองถ่ายส าเนา 
และยานพาหนะทั้งในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม ซ่ึงโดยส่วนมากจะเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินซ่ึงมีอาคารส านกังานและโรงงาน
ของบริษทัตั้งอยู ่ 

หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้และการค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกบัการค ้าประกนัส าหรับ
ธุรกรรมท่ีบริษทัยอ่ยของบริษทัไดเ้ขา้ท าเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,125 ลา้นบาท และ 1,208 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ตารางต่อไปน้ีแสดงหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตห้นงัสือค ้าประกนัท่ีบริษทัใหแ้ก่คู่สญัญาส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีระบุ 
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 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
 บาทไทย ดอลลาร์สหรัฐ รูปีอนิเดยี ดอลลาร์ฮ่องกง รูปีศรีลงักา ดองเวยีดนาม 
หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือการ
ปฏิบติัตามสญัญาโดยไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 539,050,401 2,156,644 3,471,468 - - - 
หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือการ
ปฏิบติัตามสญัญาโดยมี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั(1) - - 63,209,135 - - - 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
และสาธารณูปโภค 
อ่ืน ๆ โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนั 456,995,847 57,844 - 7,000,000 - - 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
และสาธารณูปโภค 
อ่ืน ๆ โดยมีหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนั 653,000 - - - - - 
หนงัสือค ้าประกนัการ
ให้บริการโดยมีหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนั (1)  609,000 30,000 - - - - 
หนงัสือค ้าประกนัผลงาน - - - - - 130,408,155 
หนงัสือค ้าประกนัการประมูล
งาน - - - - - 77,831,531 
หนงัสือค ้าประกนัการช าระเงิน
ล่วงหนา้ - - - - - 49,765,103 
หนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติั
ตามสญัญา - - - - - 57,940,663 
หนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติั
ตามสญัญาและผลงาน - - - - - 989,577 
หนงัสือค ้าประกนัการช าระเงิน - - - - - 5,005,045 
หมายเหตุ:  
(1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มลูค่าหลกัทรัพยค์  ้าประกนัซ่ึงเป็นประกนัส าหรับหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือการ

ปฏิบติัตามสญัญาซ่ึงออกโดยธนาคารเท่ากบั 66 ลา้นบาท และ 39 ลา้นบาท ตามล าดบั หลกัทรัพยค์  ้าประกนัดงักล่าวไดแ้ก่เงินฝากของ

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

นอกจากน้ี บริษทัมีการด าเนินคดีและการฟ้องร้องท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจปกติ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
ในหวัขอ้ “ธุรกิจ-ข้อพิพาททางกฎหมาย” 
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รายการนอกงบดุล 

นอกจากหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ บริษทัไม่มีรายการภาระผูกพนั ธุรกรรม ขอ้ผูกพนั หรือ
ความสัมพนัธ์อ่ืนใด ซ่ึงคาดหมายไดว้า่อาจจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัทั้ง
ในปัจจุบนัและในอนาคตท่ีไม่ไดบ้นัทึกอยูใ่นงบดุล 

รายการระหว่างกนั 

บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาหลายฉบบักบั “บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง” (บุคคลท่ีบริษทัอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์) ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดภายใตก้ฎระเบียบและกฎหมายของประเทศไทย และบริษทัยงัไดท้ าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ี 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหมายเหตุ 39 ประกอบงบการเงินรวมปี 2562 และหมายเหตุ 30 ประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลปี 2563  

การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัความเส่ียงของตลาดทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

บริษทัมีความเส่ียงในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาของบริษทัไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญา อน่ึง บริษทั
ไม่มีและไม่ไดอ้อกตราสารทางการเงินอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือเพ่ือการคา้ ทั้งน้ี เน่ืองการบริหารความเส่ียงมีความส าคญัต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทัจึงมีระบบควบคุมเพ่ือสร้างสมดุลในระดบัท่ียอมรับไดร้ะหวา่งตน้ทุนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
และตน้ทุนในการบริหารจดัการความเส่ียง และฝ่ายจดัการของบริษทัไดติ้ดตามตรวจสอบกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง
ของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดสมดุลในระดบัท่ีเหมาะสมระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องคือความเส่ียงในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถช าระหน้ีไดเ้ม่ือหน้ีถึงก าหนด บริษทัประเมินและ
ติดตามตรวจสอบกระแสเงินสดทั้งขารับและขาจ่าย ตลอดจนความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องเพ่ือใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดนั้นอยูใ่นระดบัท่ีฝ่ายจดัการเห็นวา่เพียงพอเพ่ือใชใ้นการด าเนินงาน การช าระหน้ีของบริษทัเม่ือถึงก าหนดช าระ และเพ่ือ
ลดความผนัผวนในกระแสเงินสด 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือคือโอกาสท่ีบริษทัจะเกิดความสูญเสียทางการเงินอนัเป็นผลมาจากการท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัดา้นการเงินท่ีมีกบับริษทัไดต้ามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาเม่ือถึงและครบก าหนดการ
ปฏิบติัตามภาระผูกพนันั้นโดยส่วนใหญ่เกิดมาจากลูกหน้ีการคา้ในรายการขายสินคา้ นอกจากน้ี บริษทัมีความเส่ียงดา้นการ
กระจุกตวั เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ร้อยละ 25 ของลูกหน้ีการคา้ของบริษทัเป็นลูกคา้รายใหญ่เพียงหกราย อยา่งไรก็
ตาม ลูกหน้ีรายใหญ่ของบริษทัส่วนมากเป็นรัฐวสิาหกิจและหน่วยงานปกครองซ่ึงท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากคู่สญัญาต ่า 

ฝ่ายจัดการของบริษทัมีนโยบายป้องกันความเส่ียงด้านสินเช่ือ เพ่ือติดตามความเส่ียงดา้นน้ีโดยการวิเคราะห์ทาง
การเงินและพิจารณาการให้สินเช่ือทั้งกบัลูกคา้ใหม่และลูกคา้เดิมอยูเ่สมอ การบงัคบัใชร้ะยะเวลาการใหเ้ครดิต การควบคุมการ
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ใชเ้ครดิต และการทบทวนการเรียกเก็บหน้ี อน่ึง มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัคือ
มูลค่าคงเหลือของลูกหน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีในอนาคตเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาดและส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั โดยความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียต่อกระแสเงินสดคือความเส่ียงท่ี
ในอนาคต กระแสเงินสดของตราสารทางการเงินจะมีความผนัผวนตามความเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ทั้งน้ี เงิน
กูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวบางรายการของบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั โดยบริษทัตั้งใจท่ีจะติดตามการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียในตลาดและบริหารจดัการหน้ีสินของบริษทัดว้ยการกูย้ืมเงินโดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และอตัราดอกเบ้ียลอยตวั
โดยจะพิจารณาจากสภาวะตลาด นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ขา้และอาจเขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียในอนาคตกบัสถาบนั
การเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดว้ยการช าระอตัราดอกเบ้ียคงท่ี แทนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั  

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Rate) ส าหรับหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และรอบระยะเวลาท่ีหน้ีสินเหล่านั้นครบก าหนดหรือมีการปรับราคาใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 
อตัราดอกเบีย้ที่

แท้จริง ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 1 ปี แต่
ไม่เกนิ 5 ปี รวมทั้งส้ิน 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563   
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  1.37 - 6.50 211 - 211 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 5.25 - 5.50 - 43 43 
รวมทั้งส้ิน  211 43 254 

     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
เงินเบิกเงินเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
  3.20 - 6.00 8,315 - 8,315 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.50 - 9.30 948 - 948 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  5.25 5 - 5 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 4.60 - 6.50 659 - 659 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 5.50 - 6.75 50 - 50 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 4.54 - 4.68 66 - 66 
     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  3.50 - 9.30 - 3,204 3,204 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 6.00 - 6 6 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  4.54 - 4.68 - 149 149 
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เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 5.50 - 6.75 - 325 325 
รวมทั้งส้ิน  10,043 3,684 13,727 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส าหรับสกุลเงินบาทซ่ึง
เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการรายงานทางการเงินเม่ือเปรียบเทียบกบัสกลุเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึง
ท าให้มีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมของกระแสเงินสดในอนาคตในส่วนท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการขายท่ีอยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศนั้นจะมีความผนัผวน ทั้งน้ี สินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยในประเทศ
เวียดนาม นั้นอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ ดงันั้น ความผนัผวนอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจึงมีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของบริษทั 

ความเส่ียงส่วนใหญ่ของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
วตัถุดิบจากผูจ้ดัหาในต่างประเทศ โดยเป็นการท ารายการท่ีอยูใ่นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีท่ีบริษทั
ไม่สามารถด าเนินการเพ่ือให้กระแสเงินสดขาจ่ายสอดคลอ้งกบักระแสเงินสดขารับในสกุลเงินต่างประเทศได ้บริษทัจะเขา้ท า
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือลดความเส่ียงของบริษทัในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีความผนั
ผวน โดยผลก าไรและขาดทุนจากการท าธุรกรรมป้องกนัทั้งหมดถูกรับรู้เป็นผลก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัท่ี
มีผลต่างจากจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการท่ีมีการท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลูกหน้ีสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้และเจา้หน้ีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส าหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมใน หมายเหตุ 38.4 ประกอบงบการเงินรวมปี 2562 

ภาวะเงนิเฟ้อ 

จากขอ้มูลของ International Monetary Fund (IMF) อตัราเงินเฟ้อประจ าปีโดยรวมของประเทศไทยตามท่ีวดัจากดชันี
ราคาผูบ้ริโภคเฉล่ีย (ใชปี้ 2554 เป็นปีฐาน) คือร้อยละ 1.1 ร้อยละ 0.9 และติดลบร้อยละ 1.1 ในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตามล าดบั ทั้งน้ี ในระยะหลงัอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทยไม่มีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

เงนิปันผล 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นจ านวน 7,200 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม
จ่ายทั้งส้ิน 2,880 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 

การน าเสนอข้อมูลทางการเงนิทีม่กีารวดัผลทางการเงนิทีม่ไิด้เป็นไปตามหลกัการบัญชีทีไ่ด้รับการยอมรับโดยทัว่ไป  

บริษทัใช ้Adjusted Core EBITDA เพ่ือแสดงขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั 

Adjusted Core EBITDA ส าหรับปี/รอบระยะเวลาใด ๆ คือก าไรจากการด าเนินงานหลกัส าหรับปี/รอบระยะเวลานั้น 
รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และก าไรจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนแลว้ (แต่ไม่รวมก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือบริษทัยอ่ยในเวียดนาม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
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มิถุนายน 2563) และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว (ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบัและ
การซ้ือกิจการของ Thipha Cables, Dovina และ TCI และค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าชดเชยท่ีมีการปรับปรุง
ตามการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายแรงงานไทย) บริษทัใช ้Adjusted Core EBITDA เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัโดยในการค านวณนั้น “ก าไรจากการด าเนินงานหลกั” ของบริษทั คือผลต่างระหว่างรายไดห้ลกัของบริษทั และ
ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายหลกัของบริษทั” และ “ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายหลกั” ของบริษทั คือ ผลรวมของตน้ทุนขาย ตน้ทุนการ
ให้บริการ ตน้ทุนการให้เช่า ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร เพื่อให้ปราศจากขอ้สงสัย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การเป็นบริษทัจดทะเบียนไม่ไดร้วมใน Adjusted Core EBITDA 

ทั้งน้ี Adjusted Core EBITDA เป็นหลกัการวดัผลการด าเนินงานท่ีมิไดเ้ป็นไปตาม TFRS หรือ IFRS หรือ US GAAP  

บริษทัเช่ือว่าหลกัการวดัผลดงักล่าวน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนบางกลุ่มท่ีตอ้งการพิจารณากระแสเงินสดในการ
ด าเนินงานและความสามารถในการช าระหน้ีและรายจ่ายประเภททุนในอดีตของบริษทั โดยบริษทัเช่ือวา่ผูล้งทุนมกัใชห้ลกัการ
วดัผลน้ีเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทั  

ตารางต่อไปน้ีแสดงการกระทบยอดจากก าไรสุทธิส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งต่อ Adjusted Core EBITDA 
ส าหรับปี/รอบระยะเวลาท่ีระบุ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 

มิถุนายน 

 2561 2562 2562 2563 

 [(ล้านบาท)] 
รายไดห้ลกั(1)  11,854 11,529 5,764 7,261 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายหลกั(2)  10,882 10,710 5,348 6,441 
ก าไรจากการด าเนินงานหลักส าหรับปี/งวด 973 819 416 821 

ปรับปรุงส าหรับ:     
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 178 193 95 160 
  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้(3)  61 114 34 90 
   ค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวโดยเก่ียวกบัการรวมธุรกิจ
แบบยอ้นกลบัและการซ้ือกิจการอ่ืน - 40 - 14 
   การปรับปรุงค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (4)  1 29 29 - 
Adjusted Core EBITDA  1,213 1,195 574 1,085 
  
หมายเหตุ:  
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(1) “รายไดห้ลกั” คือ ผลรวมของรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการให้บริการ และรายไดค้่าเช่า 
(2) “ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายหลกั” คือ ผลรวมของตน้ทุนขาย ตน้ทุนการให้บริการ ตน้ทุนการให้เช่า ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ่้ายใน

การบริหาร  
(3) ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้ดงักล่าว คือ จ  านวนของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้จากการ

ด าเนินงาน และไม่ไดร้วมก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้จากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดตาม
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “- ค าอธิบายรายการในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม – ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ” 

(4) “การปรับปรุงค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน” คือ การประเมินค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีสูงข้ึนในส่วนของค่าชดเชยท่ีมีการ
ปรับปรุงตามการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายแรงงานไทยในปี 2562 

 

ผูล้งทุนไม่ควรพิจารณาค าจ ากดัความของ Adjusted Core EBITDA แยกต่างหากโดยไม่พิจารณาองคป์ระกอบอ่ืน หรือ
ตีความวา่ Adjusted Core EBITDA เป็นขอ้มูลอีกประเภทหน่ึงท่ีใชเ้พ่ือแสดงก าไรของปี/รอบระยะเวลา หรือเป็นเคร่ืองบ่งช้ีผล
การด าเนินงาน หรือเป็นการวดัผลท่ีเป็นมาตรฐานตาม TFRS IFRS หรือ US GAAP ทั้ งน้ี การวดัผลโดยใช้ Adjusted Core 
EBITDA ของบริษทัอาจไม่สามารถเปรียบเทียบไดก้บัการวดัผลอ่ืน ๆ ซ่ึงมีช่ือเรียกอยา่งเดียวกนักบัท่ีบริษทัอ่ืนใช ้รวมทั้งบริษทั
ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทัใช ้
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ข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานในอดตีของธุรกจิในประเทศเวยีดนามของบริษัทในปี 2561 และปี 2562 

การวิเคราะห์และค าอธิบายดังต่อไปนีเ้ป็นมุมมองของฝ่ายบริหารของบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ Thipha 
Cables (แต่ใช้กรอบการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายเดิมของ Thipha Cables ในการท าประมาณการส าหรับธุรกิจปัจจุบัน
ของ Thipha Cables ซ่ึงบริษัทซ้ือกิจการมาในเดือนมีนาคม 2563 ตามท่ีอธิบายข้างล่างนี)้ และผลการด าเนินงานของ  Dovina 
ส าหรับปี 2561 และปี 2562 ซ่ึงจัดท าขึน้ตาม VAS หรือนโยบายการบัญชีเพ่ือวัตถปุระสงค์เฉพาะ (special-purpose accounting 
policies) ตามท่ีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเพ่ือวัตถปุระสงค์เฉพาะปี 2562 ของ Thipha ท่ีตรวจสอบแล้ว (ตาม
ค านิยามข้างล่างนี)้ ท้ังนี ้ข้อมูลทางการเงินท่ีรวมอยู่และกล่าวถึงในส่วนนีน้ าเสนอในสกุลเงินดอง อน่ึง บริษัทซ้ือกิจการของ  
Thipha Cables และ Dovina เม่ือวนัท่ี 31 มนีาคม 2563 และบริษัทไม่เคยมอี านาจควบคุมใด ๆ เหนือการจัดการ กลยทุธ์ และการ
ด าเนินงานประจ าวนัของบริษัทแห่งใดแห่งหน่ึงเหล่านีจ้นกระท่ังการซ้ือกิจการดังกล่าวแล้วเสร็จ 

ท้ังนี ้VAS และนโยบายการบัญชีเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะมคีวามแตกต่าจาก TFRS, IFRS, US GAAP และหลกัการบัญชี
อ่ืน ๆ ท่ีผู้ลงทุนอาจคุ้นเคย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อมูลทางการเงินต่อไป ซ่ึงอาจไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับข้อมูลทางการเงินท่ี
รวมอยู่ใน “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ” 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาข้อมูลในส่วนนี  ้ค าว่า “ปี 2561” และ “ปี 2562” ให้หมายถึงปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และ 2562 ตามล าดับ โดยท่ัวไป ผลการด าเนินงานในอดีตของ  Thipha Cables และ Dovina ท่ีน าเสนอในเอกสารนี ้ไม่ได้
แสดงถึงผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาใดในอนาคต 

ในเดือนสิงหาคม 2562 Thinh Phat Real Estate – Cables JSC ได้แยกธุรกิจสายเคเบิล้ด้วยการจัดตั้ง Thinh Phat Cables 
JSC และโอนสินทรัพย์และหนีสิ้นท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายเคเบิ้ลให้แก่กิจการดังกล่าว การวิเคราะห์และค าอธิบาย
ข้างล่างนีร้วมข้อมลูบางอย่างซ่ึงคัดมาจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วของ Thinh Phat Real Estate – Cables JSC ส าหรับปี 2561 
(“งบการเงินปี 2561 ของ Thipha ที่ตรวจสอบแล้ว”) และงบการเงินรวมเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะท่ีตรวจสอบแล้วของ Thinh 
Phat Real Estate – Cables JSC และ Thinh Phat Cables JSC ส าหรับปี 2562 (“งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะปี 2562 
ของ Thipha ที่ตรวจสอบแล้ว”) ท้ังนี ้เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการให้ข้อมูลเท่าน้ัน ในส่วนนี ้“Thipha” หมายถึง ธุรกิจรวมซ่ึงได้มี
การอธิบายผลการด าเนินงานไว้ภายใต้หัวข้อ “ผลการด าเนินงานของ Thipha ส าหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561” 

ท้ังนี ้เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาข้อมลูในส่วนนี ้และเฉพาะเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการให้ข้อมลู ข้อมลูการเงินและการ
วิเคราะห์และค าอธิบายท่ีเกี่ยวข้องข้างล่างนีร้วมผลการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ  Thinh Phat Real Estate – 
Cables JSC ส าหรับปี 2561 และปี 2562 ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแยกออกจากการซ้ือกิจการโดยบริษัทในเดือนสิงหาคม 2562 และไม่เคย
เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจของบริษัท ดังน้ัน ข้อมูลทางการเงินท่ีน าเสนอและอธิบายต่อไปซ่ึงเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายเคเบิล้ของ  
Thipha Cables และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทผู้ประกอบการเดิมของ Thipha Cables จึงแตกต่างไปจากผลการด าเนินงาน
ในอดีตของ Thipha Cables ซ่ึงข้อมูลทางการเงินในอดีตดังกล่าวของ Thipha Cables ส าหรับปี 2561 และ 2562 ไม่เคยมีการ
เปิดเผย 

รายได้รวมและก าไรขั้นต้นรวมของ Thinh Phat Real Estate – Cable JSC และ Thinh Phat Cables JSC ส าหรับปี 2562 
เกิดจากธุรกิจสายเคเบิล้ของ Thinh Phat Real Estate – Cables JSC ซ่ึงต่อมาเป็นธุรกิจของ Thinh Phat Cables JSC เป็นส่วนใหญ่ 
นอกจากนี ้รายได้และก าไรขั้นต้นของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC ส าหรับปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจสายเคเบิ้ล
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ของบริษัทดังกล่าว รายได้สุทธิรวมจากการขายสินค้าส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ส าหรับปี 2562 เท่ากับ 6,520,656 ล้านดอง คิดเป็น
ร้อยละ 99.4 ของรายได้สุทธิรวมท้ังหมดและต้นทุนรวมของสินค้าส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ท่ีขายส าหรับปี 2562 เท่ากับ 
5,827,832 ล้านดอง คิดเป็นร้อยละ 99.6 ของต้นทุนรวมของสินค้าท่ีขายได้และบริการท่ีให้ ท้ังนี ้สินค้าและบริการ สินค้า
ส าเร็จรูปส่วนใหญ่ประกอบด้วยสายเคเบิล้แรงดัน สายเคเบิล้ทนไฟ สายไฟเปลือย และสายไฟฟ้าส าหรับอาคาร ดังน้ัน บริษัทจึง
เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินและแนวโน้มท่ีอธิบายดังต่อไปนีจ้ะท าให้ผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในอดีตของ  Thipha 
Cables และข้อมูลทางการเงินดังกล่าวถือว่าเป็นการประมาณการท่ีสมเหตุสมผลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจสายเคเบิล้
ของ Thipha ซ่ึงบริษัทซ้ือมาในเดือนสิงหาคม 2562 เสมือนว่าธุรกิจน้ันเป็นธุรกิจเดี่ยว  (stand-alone business) ในปี 2561 และปี 
2562 อย่างไรกต็าม ผู้ลงทุนไม่ควรพิจารณาการวิเคราะห์และค าอธิบายข้างล่างนี ้งบการเงินปี 2561 ของ Thipha ท่ีตรวจสอบแล้ว 
งบการเงินรวมเพ่ือวัตถปุระสงค์เฉพาะปี 2562 ของ Thipha ท่ีตรวจสอบแล้ว และงบการเงินปี 2562 ของ Dovina ท่ีตรวจสอบ
แล้ว เพ่ือใช้แทนการพิจารณาผลประกอบการรวมของ Thipha Cables และ Dovina เสมือนว่าผลประกอบการรวมดังกล่าวได้
จัดท าขึน้ส าหรับปีท่ีน าเสนอไว้ในเอกสารฉบับนี ้เน่ืองจากมีรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีมีนัยส าคัญบางรายการซ่ึงจะต้องถูกตัด
ออกไปหากมกีารน าผลประกอบของกิจการดังกล่าวมารวมกั 

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วของ Dovina ณ วันท่ีและส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จะเรียกว่า “งบการเงินปี 
2562 ของ Dovina ทีต่รวจสอบแล้ว” 

หลกัเกณฑ์การจัดท างบการเงินและข้อมลูทางการเงินในส่วนนี ้และนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญและข้อสมมติฐานหลกัท่ี
ใช้ในการจัดท างบการเงินและข้อมลูทางการเงินดังกล่าวอธิบายอยู่ในงบการเงินปี 2562 ของ Dovina ท่ีตรวจสอบแล้ว งบการเงิน
ปี 2561 ของ Thipha ท่ีตรวจสอบแล้ว และงบการเงินรวมเพ่ือวัตถปุระสงค์เฉพาะปี 2562 ของ Thipha ท่ีตรวจสอบแล้ว ท้ังนี ้ผู้
ลงทุนควรพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดท า นโยบายการบัญชี และข้อสมมติฐานดังกล่าวซ่ึงอธิบายอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินดังกล่าวและงบการเงินแต่ละฉบับท่ีมกีารอ้างถึงในเอกสารนี ้

ข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของ Thipha ในปี 2562 และปี 2561 

ผลการด าเนินงานของ Thipha ส าหรับปี 2562 เปรียบเทยีบกบัปี 2561 

การวิเคราะห์และค าอธิบายดังต่อไปน้ีให้ขอ้มูลบางอย่างเก่ียวกับผลการด าเนินงานทางการเงินของ Thipha ส่วน 
“ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ  Thipha ส าหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561” น้ี ควรพิจารณาควบคู่กับงบ
การเงินปี 2561 ของ Thipha ท่ีตรวจสอบแลว้ และงบการเงินรวมเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะปี 2562 ของ Thipha ท่ีตรวจสอบแลว้ 

รายไดสุ้ทธิจากการขายสินคา้และใหบ้ริการของ Thipha 

รายไดสุ้ทธิจากการขายสินคา้และให้บริการของ Thipha ลดลง 449,871 ลา้นดอง หรือร้อยละ 6.4 จากเดิม 7,011,446 
ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 6,561,575 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงจ านวน 393 ,874 ลา้นดอง 
หรือร้อยละ 5.7 ในรายไดจ้ากการขายสินคา้ส าเร็จรูปของ  Thipha Cables ซ่ึงประกอบดว้ยสายเคเบ้ิลแรงดนั สายเคเบ้ิลทนไฟ 
สายไฟเปลือย และสายไฟฟ้าส าหรับอาคาร การลดลงของยอดขายของสินคา้ส าเร็จรูปมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของยอดขาย
ให้แก่ Dovina ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีระบุในส่วน “ผลการด าเนินงานของ Dovina ส าหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 
2561” ราคาขายของผลิตภณัฑโ์ลหะส่งออกไปยงัประเทศอินเดียลดลงเน่ืองจากประเทศอินเดียไดเ้รียกเก็บอากรเพ่ือต่อตา้นการ
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ทุ่มตลาดส าหรับผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีส่งออกมาจากประเทศเวียดนาม ท่ีเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ซ่ึงมีผลกระทบในทางลบต่อ
การขายส่งออกผลิตภณัฑ์ของ Dovina ไปยงัประเทศอินเดีย และเน่ืองจาก Dovina มียอดขายลดลง Dovina จึงลดค าสั่งซ้ือกบั 
Thipha ซ่ึงมีผลกระทบในทางลบต่อปริมาณขายสินคา้ส าเร็จรูป และรายไดจ้ากการขายสินคา้ของ Thipha Cables 

ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขายไดแ้ละบริการท่ีใหข้อง Thipha 

ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขายไดแ้ละบริการท่ีใหข้อง Thipha ลดลง 633,367 ลา้นดอง หรือร้อยละ 9.8 จากเดิม 6,484,017 ลา้น
ดองส าหรับปี 2561 เป็น 5,850,650 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปท่ี
ขาย คิดเป็น 608,527 ลา้นดอง หรือร้อยละ 9.5 โดยการลดลงของตน้ทุนของสินคา้และบริการเป็นผลมาจากการลดลงของ
ปริมาณขาย และราคาวตัถุดิบท่ีลดลง เช่น ทองแดงและอลูมิเนียมในปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 

ก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้และการใหบ้ริการของ Thihpa 

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้และการให้บริการของ Thipha เพ่ิมข้ึน 183,496 ลา้นดอง 
หรือร้อยละ 34.8 จากเดิม 527,429 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 710,925 ลา้นดองส าหรับปี 2562 

รายไดท้างการเงินของ Thipha 

รายไดท้างการเงินของ Thipha ลดลง 3,597 ลา้นดอง หรือร้อยละ 12.3 จากเดิม 29,348 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 
25,751 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้ ทั้งน้ี 
การลดลงของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้ดงักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจากการรับช าระเงินจากลูกคา้ในสกุล
เงินอ่ืนท่ีมิใช่สกลุเงินดองซ่ึงลดลงเน่ืองจากยอดขายส่งออกท่ีลดลง 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินของ Thipha 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินของ Thipha ลดลง 9,718 ลา้นดอง หรือร้อยละ 11.1 จากเดิม 87,448 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 
77,730 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ี
รับรู้จ านวน 20,834 ลา้นดอง หรือร้อยละ 55.3 จากเดิม 37,665 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 16,831 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดย
มีสาเหตุมาจากการลดลงของการช าระเงินในสกุลเงินท่ีมิใช่สกุลเงินดองให้แก่ผูจ้ดัหาสินคา้ในต่างประเทศในปี 2562 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2561 อน่ึง การลดลงบางส่วนดงักล่าวถูกหักกลบดว้ยการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียเป็น 10,954 ลา้นดอง 
หรือร้อยละ 22.4 จากเดิม 48,825 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 59,799 ลา้นดองส าหรับปี 2562 การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย
มีสาเหตุหลกัมาจากยอดเงินกูย้มืเฉล่ียของ Thipha ในปี 2562 ซ่ึงสูงกวา่ในปี 2561 

ค่าใชจ่้ายในการขายของ Thipha 

ค่าใชจ่้ายในการขายของ Thipha ลดลง 12,902 ลา้นดอง หรือร้อยละ 9.5 จากเดิม 135,650 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 
122,748 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ่้ายพนกังานคิดเป็น 18,098 ลา้นดอง หรือร้อยละ 
41.8 จากเดิม 43,314 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 25,216 ลา้นดองส าหรับปี 2561 การลดลงของค่าใชจ่้ายพนกังานส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจากการกลบัรายการส่วนหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนในปี 2562 ของโบนัสยอดขายสะสมในปี 2560 และปี 2561 เน่ืองจากการไม่
สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารวดัผลการปฏิบติังานเพ่ือการจดัสรรโบนสัดงักล่าว ส่งผลใหโ้บนสัท่ีจ่ายจากยอดขายลดลงใน
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ปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 การลดลงน้ีส่วนหน่ึงถูกหักกลบดว้ยการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนการให้บริการภายนอกองคก์ร 
(ส่วนใหญ่คือค่าใชจ่้ายการเดินทางและการจดัการ) จ านวน 4,088 ลา้นดอง หรือร้อยละ 8.1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายการ
เดินทางท่ีสูงข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนลูกคา้ท่ีอยูใ่นระยะไกลและค าสัง่ซ้ือในปี 2562 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารของ Thipha 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารของ Thipha เพ่ิมข้ึน 10,554 ลา้นดอง หรือร้อยละ 19.4 จากเดิม 54,471 ลา้น
ดองส าหรับปี 2561 เป็น 65,025 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายพนักงานคิดเป็น 
22,242 ลา้นดอง หรือร้อยละ 116.6 จากเดิม 19,069 ลา้นดอง เป็น 41,311 ลา้นดองส าหรับปี 2562 ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกหักกลบดว้ย
การลดลงของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 12,431 ลา้นดอง หรือร้อยละ 106.8 โดยการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายพนกังานมีสาเหตุ
หลกัมาจากการเพ่ิมจ านวนของพนักงานจากการจา้งงานเพ่ิมข้ึนโดย Thinh Phat Cables JSC ภายหลงัจากการแยกธุรกิจจาก 
Thinh Phat Real Estate – Cables JSC อน่ึง การลดลงของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเป็นผลมากจากการกลบัรายการจ านวน 795 ลา้น
ดองส าหรับปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเผื่อจ านวน 11,636 ลา้นดองส าหรับปี 2561 

ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของ Thipha 

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของ Thipha เพ่ิมข้ึน 191,965 ลา้นดอง หรือร้อยละ 68.8 จาก
เดิม 279,208 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 471,173 ลา้นดองส าหรับปี 2562 

รายไดอ่ื้นของ Thipha 

รายไดอ่ื้นของ Thipha เพ่ิมข้ึน 24,229 ลา้นดอง จากเดิม 1,148 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 25,377 ลา้นดองส าหรับปี 
2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยจ์ านวน 21,574 ลา้นดองในปี 2562 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนของ Thipha 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนของ Thipha เพ่ิมข้ึน 1,206 ลา้นดอง หรือร้อยละ 98.4 จากเดิม 1,255 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 2,431 
ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนสุทธิของ Thipha 

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ Thipha มีรายได้อ่ืนสุทธิ 22,946 ลา้นดองส าหรับปี 2562 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์Thipha มีค่าใชจ่้ายอ่ืนสุทธิ 78 ลา้นดองส าหรับปี 2561 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์ช่นกนั 

ก าไรสุทธิทางบญัชีก่อนหกัภาษีของ Thipha 

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรสุทธิทางบญัชีก่อนหักภาษีของ Thipha เพ่ิมข้ึน 214,989 ลา้นดอง หรือร้อยละ 77.0 
จากเดิม 279,130 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 494,119 ลา้นดองส าหรับปี 2562 

ภาษีเงินไดธุ้รกิจของ Thipha 

ภาษีเงินไดธุ้รกิจ – ปัจจุบนั ของ Thipha  เพ่ิมข้ึน 41,360 ลา้นดอง หรือร้อยละ 73.5 จากเดิม 56,276 ลา้นดองส าหรับปี 
2561 เป็น 97,636 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิทางบญัชีก่อนภาษีของ Thipha 
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ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีของ Thipha 

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรสุทธิหลงัหักภาษีของ Thipha ลดลง 173,451 ลา้นดอง หรือร้อยละ 77.7 จากเดิม 
223,118 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 396,569 ลา้นดองส าหรับปี 2562 

ข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของ Dovina ในปี 2562 และปี 2561 

ผลการด าเนินงานของ Dovina ส าหรับปี 2562 เปรียบเทยีบกบัปี 2561 

การวิเคราะห์และค าอธิบายดงัต่อไปน้ีเก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินงานทางการเงินของ Dovina โดย “ข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ Dovina ส าหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561” น้ีควรพิจารณาควบคู่กบังบการเงินปี 2562 ของ 
Dovina ท่ีตรวจสอบแลว้ ซ่ึงรวมอยูใ่นเอกสารน้ี 

รายไดสุ้ทธิจากการขายสินคา้และบริการของ Dovina 

รายได้สุทธิจากการขายสินค้าและการให้บริการของ Dovina ลดลง 705,242 ล้านดอง หรือร้อยละ 8.5 จากเดิม 
8,290,697 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 7,585,455 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงจ านวน 767 ,836 
ลา้นดอง หรือร้อยละ 9.3 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้ส าเร็จรูปของ Dovina (ซ่ึงประกอบดว้ยลวดทองแดงและสายไฟเบอร์
ทองแดง ลวดอลูมิเนียมและสายไฟเบอร์อลูมิเนียม และเม็ดพลาสติก) โดยส่วนหน่ึงถูกหักกลบดว้ยการเพ่ิมข้ึนของยอดขาย
สินคา้ (ส่วนใหญ่คือทองแดง) จ านวน 64,060 ลา้นดอง โดยการลดลงของยอดขายของสินคา้ส าเร็จรูปมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ี
ประเทศอินเดียไดเ้รียกเก็บอากรต่อตา้นการทุ่มตลาดส าหรับผลิตภณัฑโ์ลหะบางอยา่งท่ีน าเขา้มาจากประเทศเวยีดนาม เร่ิมตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2562 ทั้งน้ี ในเดือนธันวาคม 2562 และในหกเดือนแรกของปี 2563 Dovina ไดห้ยุดการส่งออกผลิตภณัฑ์ไปยงั
ประเทศอินเดีย และจ ากดัการส่งออกผลิตภณัฑเ์ฉพาะท่ีจ าเป็นภายใตข้อ้ผูกพนัทางสัญญาท่ีมีอยูแ่ลว้ นอกจากน้ี Dovina ไดห้ยดุ
รับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการในปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการจ านวน 1,466 ลา้นดองในปี 2561 

ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายและบริการท่ีใหข้อง Dovina 

ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายและบริการท่ีให้ของ Dovina ลดลง 733,953 ลา้นดอง หรือร้อยละ 9.0 จากเดิม 8,181,927 ลา้นดอง
ส าหรับปี 2561 เป็น 7,447,974 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปท่ีขาย 
คิดเป็น 783,045 ลา้นดอง หรือร้อยละ 9.6 ซ่ึงบางส่วนถูกหักกลบดว้ยการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนผลิตภณัฑจ์ านวน 50,951 ลา้นดอง 
การลดลงของตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปเป็นผลมากจากการลดลงของปริมาณขายสินคา้ส าเร็จรูป การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุน
ผลิตภณัฑเ์ป็นผลมากจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขายของผลิตภณัฑ ์

ก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้และใหบ้ริการของ Dovina 

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้และให้บริการของ Dovina เพ่ิมข้ึน 28,711 ลา้นดอง หรือ
ร้อยละ 26.4 จากเดิม 108,770 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 137,481 ลา้นดองส าหรับปี 2562 

รายไดท้างการเงินของ Dovina 

รายไดท้างการเงินของ Dovina เพ่ิมข้ึน 966 ลา้นดอง หรือร้อยละ 2.6 จากเดิม 37,013 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 
37,979 ลา้นดองส าหรับปี 2562  
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ค่าใชจ่้ายทางการเงินของ Dovina 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินของ Dovina ลดลง 16,261 ลา้นดอง หรือร้อยละ 30.1 จากเดิม 54 ,007 ลา้นดองส าหรับปี 2561 
เป็น 37,746 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้ส าหรับปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียลดลง 4,585 ลา้นดอง หรือร้อยละ 17.6 
จากเดิม 26,057 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 21,472 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดเงินกูย้ืมเฉล่ียท่ีลดลง
ในปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีรับรู้ลดลง 6,670 ลา้นดอง หรือร้อยละ 
29.1 จากเดิม 22,945 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 16 ,275 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการจ่ายช าระเงิน
ใหแ้ก่ผูจ้ดัหาสินคา้ในต่างประเทศท่ีลดลงในปี 2562 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 

ค่าใชจ่้ายในการขายของ Dovina 

ค่าใชจ่้ายในการขายของ Dovina ลดลง 4,215 ลา้นดอง หรือร้อยละ 12.7 จากเดิม 33,233 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 
29,018 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ่้ายวสัดุบรรจุภณัฑจ์ านวน 5,351 ลา้นดอง โดยส่วน
หน่ึงถูกหักกลบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน 1,811 ลา้นดอง ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายวสัดุบรรจุภณัฑท่ี์ลดลงมีสาเหตุหลกัมา
จากยอดขายส่งออกท่ีลดลงในปี 2562 อน่ึง ค่าใชจ่้ายในการขายอ่ืน ๆ ส าหรับปี 2562 ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าประกนัภยัซ่ึง
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายการใหบ้ริการภายนอกองคก์รส าหรับปี 2561 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและในการบริหารของ Dovina 

ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและในการบริหารของ Dovina เพ่ิมข้ึน 5,520 ลา้นดอง หรือร้อยละ 36.4 จากเดิม 15 ,172 ลา้นดอง
ส าหรับปี 2561 เป็น 20,692 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายการให้บริการภายนอก
องคก์รคิดเป็น 4,225 ลา้นดอง หรือร้อยละ 58.8 อน่ึง การเพ่ิมข้ึนน้ีมีสาเหตุหลกัมาจากการจดัประเภทใหม่ของค่าธรรมเนียมท่ี
เกิดข้ึนส าหรับเลตเตอร์ออฟเครดิตจาก “ค่าใช้จ่ายอ่ืน” ซ่ึงรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายทางการเงิน” ของ Dovina ในปี 2561 เป็น 
“ค่าใชจ่้ายการใหบ้ริการภายนอกองคก์ร” ซ่ึงรวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและในการบริหาร” ของ Dovina ในปี 2562 

ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของ Dovina 

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรจากการด าเนินงานสุทธิของ Dovina เพ่ิมข้ึน 44,632 ลา้นดอง หรือร้อยละ 102.9 จาก
เดิม 43,372 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 88,004 ลา้นดองส าหรับปี 2562 

รายไดอ่ื้นของ Dovina 

รายไดอ่ื้นของ Dovina ลดลง 27 ลา้นดอง หรือร้อยละ 7.4 จากเดิม 367 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 340 ลา้นดอง
ส าหรับปี 2562  

ค่าใชจ่้ายอ่ืนของ Dovina 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนของ Dovina ลดลง 434 ลา้นดอง หรือร้อยละ 20.1 จากเดิม 2,154 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 1,720 ลา้น
ดองส าหรับปี 2562  
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ค่าใชจ่้ายอ่ืนสุทธิของ Dovina 

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ค่าใชจ่้ายอ่ืนสุทธิของ Dovina ลดลง 407 ลา้นดอง หรือร้อยละ 22.8 จากเดิม 1,787 ลา้น
ดองส าหรับปี 2561 เป็น 1,380 ลา้นดองส าหรับปี 2562 

ก าไรสุทธิทางบญัชีก่อนหกัภาษีของ Dovina 

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรสุทธิทางบญัชีก่อนหักภาษีของ Dovina เพ่ิมข้ึน 45,040 ลา้นดอง หรือร้อยละ 108.3 
จากเดิม 41,584 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 86,624 ลา้นดองส าหรับปี 2562 

ภาษีเงินไดธุ้รกิจของ Dovina 

ภาษีเงินไดธุ้รกิจของ Dovina เพ่ิมข้ึน 3,378 ลา้นดอง หรือร้อยละ 34.3 จากเดิม 9 ,845 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 
13,223 ลา้นดองส าหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิทางบญัชีก่อนหกัภาษีของ Dovina 

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีของ Dovina 

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก าไรสุทธิหลงัภาษีของ Dovina เพ่ิมข้ึน 41,661 ลา้นดอง หรือร้อยละ 131.3 จากเดิม 
31,740 ลา้นดองส าหรับปี 2561 เป็น 73,401 ลา้นดองส าหรับปี 2562 
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ปัจจยัความเส่ียง 

ข้อความต่อไปนีอ้ธิบายถึงปัจจัยความเส่ียงท่ีส าคัญซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ
มูลค่าหุ้น นอกจากนี ้ยังอาจมีปัจจัยความเส่ียงบางประการท่ีบริษัทไม่อาจทราบได้ในปัจจุบัน และปัจจัยความเส่ียงอ่ืน ๆ ซ่ึงใน
ปัจจุบันบริษัทอาจพิจารณาว่าไม่มนัียส าคัญแต่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต และอาจกลายเป็นปัจจัยความส่ียงท่ีมีนัยส าคัญในอนาคต ท้ังนี ้ปัจจัยความเส่ียงเหล่านี้
ท้ังหมดอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทได้ท้ังส้ิน 

เอกสารฉบับนีม้ีข้อความท่ีมีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ( forward-looking statement) ซ่ึงมีความ
เส่ียงและความไม่แน่นอน ซ่ึงผู้ลงทุนต้องพิจารณาไปพร้อมกับค าเตือนเกี่ยวกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ( forward-
looking statement) ท่ีปรากฎในตอนต้นของเอกสารฉบับนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ “ค านิยาม ค าอธิบายศัพท์
ทางเทคนิค และตัวย่อ” ท้ังนี ้ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไว้อันเน่ืองมาจากปัจจัยบางประการ ซ่ึงรวมถึง
ความเส่ียงตามท่ีระบุต่อไปนีห้รือความเส่ียงอ่ืนๆ ในเอกสารฉบับนี ้

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัทและการด าเนินการของบริษัท 

บริษทัอาจไม่ประสบความส าเร็จในกลยทุธ์การลงทุน หรือการรวมบริษทัและกจิการทีเ่ข้าซ้ือ 

ถึงแมธุ้รกิจของบริษทัมีการด าเนินการมาเป็นเวลานาน แต่บริษทัเพ่ิงไดป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มบริษทัท่ี
เป็นอยูข่ณะน้ีในระยะเวลาไม่นานนกั โดยกลยทุธ์ของบริษทัคือการระบุหาธุรกิจเป้าหมายแลว้ตดัสินใจและท าการเขา้ซ้ือและ
รวมกิจการ หรือกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือบริษทัไดข้ยายเขา้สู่ธุรกิจโลจิสติกส์ผ่านการเขา้ซ้ืออดิสร เม่ือเดือนธันวาคม 2562 
และไดข้ยายธุรกิจของบริษทัไปเวียดนามผ่านการเขา้ซ้ือ Thipha Cables และ Dovina ในเดือนมีนาคม 2563 นอกจากน้ีบริษทัยงั
เขา้ซ้ือ TCI ส าเร็จในเดือนเมษายน 2563 เพ่ือเพ่ิมผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัใหม้ากกวา่เดิม ทั้งน้ี บริษทัยงัคงมีแผนท่ีจะเขา้
ซ้ือ ลงทุน หรือท ากิจการร่วมคา้กบับริษทัอ่ืน ๆ และท าใหจุ้ดยนืในตลาดของบริษทั ณ ปัจจุบนัแขง็แกร่งข้ึน พร้อมทั้งขยายไปยงั
ตลาดใหม่ๆ มากข้ึน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “ธุรกิจ - กลยทุธ์ของบริษัท - บริษัทตั้งใจท่ีจะเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ 
โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่และผ่านการเข้าซ้ือกิจการท่ีสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในแง่ของการขยายผลิตภัณฑ์และบริการ ฐานะ
ในตลาด และช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า” อยา่งไรก็ตาม กลยทุธ์น้ีท าใหเ้กิดความเส่ียงจากการประเมินมูลค่า ขอ้ดี และขอ้ดอ้ย
ของการเขา้ซ้ือกิจการ และโอกาสในการลงทุน ในการบูรณาการและจดัการธุรกิจท่ีเพ่ิงเขา้ซ้ือ และการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินกิจการของธุรกิจดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัอาจไม่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและผูท่ี้ตอ้งการขายกิจการท่ีเหมาะสมได ้หรือ
อาจจะไม่ประสบความส าเร็จในการเขา้ซ้ือธุรกิจท่ีเหมาะสมในอนาคต นอกจากน้ี ธุรกิจท่ีบริษทัไดม้าแลว้อาจไม่ประสบ
ความส าเร็จดงัท่ีวางแผนไว ้ดงันั้น การด าเนินการดงักล่าวตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและการบริหารจดัการอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี 
บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่ บริษทัจะสามารถรวมบริษทัยอ่ยในเวยีดนามกบัการด าเนินกิจการของบริษทัในไทยไดต้ามแผนท่ี
ก าหนดไว ้หรือถ่ายทอดความเช่ียวชาญของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสายแรงดนัไฟฟ้าสูงของบริษทัให้กบับริษทัยอ่ยใน
เวยีดนามได ้
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นอกจากน้ี การควบรวมกิจการ การเขา้ซ้ือกิจการ และการลงทุนยงัก่อใหเ้กิดความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 การรวมบุคลากรและการด าเนินงานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัภาษาและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย และการจดัการความเส่ียงดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง และกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบับางประเทศใหป้ระสบความส าเร็จ 

 การไดข้อ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจเป้าหมายก่อนการด าเนินธุรกรรมจนเสร็จส้ิน ซ่ึงรวมถึงการระบุและ
ประเมินความรับผิด การใชสิ้ทธิเรียกร้อง หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลให้เกิดการด าเนินคดีหรือความเส่ียงดา้นกฎ
ขอ้บงัคบั 

 การไดม้าซ่ึงค าอนุญาตของหน่วยงานก ากบัดูแล ซ่ึงรวมถึงค าอนุญาตจากหน่วยงานการแข่งขนัทางการคา้ (หากจ าเป็น) 

 การจดัหาเงินทุนโดยมีเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ 

 การรักษาบุคลากรหลกั ความสมัพนัธ์ทางสญัญา ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ หรือลูกคา้ 

 การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น ทั้งสินทรัพยท่ี์มีตวัตน (Tangible Asset) และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน (Intangible Asset) รวมถึง 
ค่าความนิยม (Goodwill) 

 การขาดทุนอ่ืน ๆ จากการด าเนินกิจการและค่าใชจ่้ายของธุรกิจท่ีบริษทัเขา้ซ้ือหรือลงทุน  

 การน าไปใชซ่ึ้งมาตรการควบคุม กระบวนการขั้นตอน และนโยบายท่ีต่อเน่ืองในบริษทัท่ีบริษทัเขา้ซ้ือ และ 

 การเกิดค่าใชจ่้ายซ่ึงเกิดข้ึนคร้ังเดียวท่ีไม่ไดว้างแผนไวแ้ละเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงอาจไม่ไดอ้ยูใ่นงบประมาณ โดย
เก่ียวขอ้งกบัการควบรวมกิจการและการเขา้ซ้ือกิจการในปีบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าให้ก าไรสุทธิของบริษทัลดลงในปี
ดงักล่าว 

นอกจากน้ี การควบรวมกิจการ การเขา้ซ้ือกิจการ และการลงทุนอาจไม่ประสบความส าเร็จ และอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อกิจการของบริษทั สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และราคาซ้ือขายหุ้น ทั้งน้ี ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก
การเขา้ซ้ือกิจการและกิจการร่วมคา้ทั้ งท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ ได้แก่ ประโยชน์ท่ีเกิดจากการประสาน
ศกัยภาพในการด าเนินการ (synergies) การประหยดัดา้นตน้ทุน โอกาสในการขยายกิจการ หรือการเขา้ถึงตลาดใหม่ ๆ หรือหลาย
ประโยชน์รวมกนั และในกรณีท่ีมีการถอนการลงทุน ไดแ้ก่ ประโยชน์จากการไดรั้บผลตอบแทนจากการขายธุรกิจและทรัพยสิ์น
ให้แก่ผูซ้ื้อซ่ึงเล็งเห็นมูลค่าของธุรกิจและทรัพยสิ์นไดม้ากกว่าบริษทั อน่ึง ในการเขา้ซ้ือกิจการ ความส าเร็จของบริษทัในการ
ไดรั้บประโยชน์และช่วงเวลาในการไดรั้บผลประโยชน์ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการรวมธุรกิจและการด าเนินงานของ
กิจการท่ีเขา้ซ้ือ อยา่งไรก็ตาม แมว้า่บริษทัจะประสบความส าเร็จในการรวมธุรกิจและการด าเนินงานของกิจการดงักล่าว บริษทั
อาจไม่ไดรั้บประโยชน์หรือประสานศกัยภาพในการด าเนินงาน (synergies) ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไวห้รืออาจท าไม่ไดเ้ลย 
ดงันั้น ตน้ทุนท่ีคาดการณ์ไม่ไดห้รือความล่าชา้ในการรวมบริษทัหรือกิจการท่ีซ้ืออาจท าให้ประโยชน์จากการเขา้ซ้ือกิจการลด
นอ้ยลง 
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ดงันั้น หากบริษทัไม่สามารถระบุหาการเขา้ซ้ือกิจการท่ีเป็นไปไดห้รือไม่ประสบความส าเร็จในการรวมการด าเนินงาน 
หรือไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการตามกลยทุธ์การควบรวมและการเขา้ซ้ือ อาจส่งกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อการเติบโต ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

บริษทัต้องพึง่พาความสามารถของฝ่ายบริหารหลกัของบริษทัและการมีบุคลากรทีม่ีทกัษะ 

ความส าเร็จของบริษทัส่วนใหญ่ข้ึนกบัการท างานของฝ่ายบริหารหลกัของบริษทั ไดแ้ก่ ประธานกรรมการคือนาย 
ชนินทร์ เยน็สุดใจ และกรรมการบริษทั คือ นายประกรณ์ เมฆจ าเริญ และนายนิรุทธ เจียกวธญัญู และความส าเร็จของบริษทัยอ่ย
ของบริษทัในประเทศเวียดนามเป็นผลมาจากการท างานของ Mr. Vo Than Thinh ซ่ึง ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบัน้ี ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิของบริษทัยอ่ยของบริษทัในประเทศเวียดนามประสบการณ์ ช่ือเสียงและการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือในวงการอุตสาหกรรมอนัยากจะหาบุคคลอ่ืนมาทดแทนได ้หากตอ้งมีการสญเสียไปซ่ึงผูบ้ริหารหลกั รวม ถึงบุคลากรท่ีมี
ขอ้มูลความลบัทางการคา้และความรู้วิธีการเฉพาะดา้น โดยเฉพาะบุคลากรท่ีท างานในกิจการซ่ึงบริษทัเพ่ิงเขา้ซ้ือ หรือหาก
บริษทัไม่สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาทดแทนบุคลากรเดิมไดใ้นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมหรือสรรหาไม่ไดเ้ลย 
อาจส่งกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อการเติบโต ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษทั 

ความส าเร็จของบริษทัยงัข้ึนอยูก่บัความสามารถในการสรรหาและรักษาพนักงานในระดบัผูจ้ดัการและบุคลากรท่ีมี
ทกัษะ คุณสมบติั และประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจและอบรมพนกังานของบริษทัให้สามารถผลิตและจ าหน่ายสินคา้และ
บริการของบริษทั และเน่ืองจากบริษทัอยู่ในระหว่างการปรับใชก้ลยุทธ์ท่ีเร่งการเติบโตในประเทศไทยและเวียดนาม ดงันั้น 
ความสามารถของบริษทัในการสรรหาผูจ้ดัการและบุคลากรใหม่ โดยเฉพาะฝ่ายการตลาดและฝ่ายจดัจ าหน่ายของบริษทัใน
เวียดนามจึงยิ่งมีความส าคญัข้ึนไปอีกต่อการพฒันาและโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี เน่ืองจากมีการแข่งขนัเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
บุคลากรในอุตสาหกรรมท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่ดงันั้น บริษทัอาจประสบปัญหาในการสรรหา รักษา และสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่
บุคลากรท่ีมีทกัษะ คุณสมบติั และประสบการณ์สูงในสายงานน้ี การแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในการสรรหาบุคลากรดงักล่าวของบริษทั
ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั อาจท าให้บริษทัตอ้งมีตน้ทุนในเร่ืองค่าตอบแทนสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทั 

การระบาดใหญ่ของโรคติดต่อ เช่น โรคโควิด - 19 อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกจิ สถานะทางการเงิน ผล
ประกอบการ และโอกาสทางธุรกจิของบริษทั 

การอุบติัของโรคติดต่อรุนแรง เช่น โรคโควิด - 19 โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรงท่ีไม่ทราบสาเหตุ (Severe 
Acute Respiratory Syndrome หรือ SARS) โรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome หรือ MERS) 
ไขห้วดันก H5N1 หรือไขห้วดัหมูอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อสภาพการณ์ของการประกอบธุรกิจในภาพรวม
ของประเทศไทย เวียดนาม และต่อเศรษฐกิจของประเทศท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจหรือมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจอยู ่ในปี 2547 การ
อุบติัของไวรัส H5N1 หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “ไขห้วดันก” ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภูมิภาคอ่ืน ๆ ท าใหผู้ค้นเสียชีวติทัว่โลก
และส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อเศรษฐกิจของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในเดือนเมษายน 2552 การอุบติัของไวรัส H1N1 
หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “ไขห้วดัหมู” เกิดข้ึนในเมก็ซิโกและแพร่กระจายไปยงัประเทศแถบเอเชียหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย
และเวยีดนาม  อน่ึง นบัแต่เร่ิมตน้ปี 2554 มีรายงานเก่ียวกบัการระบาดของโรคมือ เทา้ และปากจากเช้ือไวรัสในเอเชียตะวนัออก
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เฉียงใต ้และมีกรณีติดเช้ือในมนุษยห์ลายกรณี รวมทั้งมีผูเ้สียชีวติ โดยเฉพาะในบรรดาเด็ก ๆ และล่าสุดในเดือนมกราคมปี 2563 
โรคโควิด - 19 แพร่กระจายไปยงัหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เวียดนาม และประเทศอ่ืน ๆ  ในภูมิภาคอาเซียน ยโุรป และ
อเมริกาเหนือ ทั้งน้ี องคก์ารอนามยัโลกประกาศให้โรคอุบติัใหม่น้ีเป็นการระบาดใหญ่เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 และมีการใช้
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการระบาด นอกจากน้ี รัฐบาลในบางภูมิภาคและในบางประเทศใชม้าตรการจ ากดัและควบคุมหลาย
มาตรการ ซ่ึงรวมถึง มาตรการจ ากดัการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ การจ ากดัการรวมตวักนัของประชาชน และนโยบาย
ให้ “อยู่กับบ้าน” หรือออกค าสั่งให้กักตวั ทั้ งน้ี ณ วนัท่ีของเอกสารน้ี มีสัญญาณท่ีบ่งช้ีว่าการอุบติัของโรคโควิด - 19 และ
มาตรการรองรับดงักล่าวส่งผลกระทบอย่างสูงต่อเศรษฐกิจของประเทศและอาจก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกอย่าง
ยาวนาน และหากมีการใชม้าตรการอ่ืนใดท่ีคลา้ยกนัหรือท่ีเขม้งวดกว่าน้ี ก็อาจท าให้เศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก
ย  ่าแย่ลงอีก นอกจากน้ี ความสามารถของลูกคา้ของบริษทัในการพฒันาและ/หรือด าเนินการโครงการต่าง ๆ ในโรงไฟฟ้า 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งสาธารณะ ปิโตรเคมี น ้ ามนัและก๊าซ และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์อาจถูกจ ากดัและท าให้
ค  าสัง่ซ้ือสินคา้ของบริษทัล่าชา้ ระงบัไปหรือมีจ านวนลดนอ้ยลง ท าใหค้วามตอ้งการสินคา้ของบริษทัลดนอ้ยลงในภาพรวม 

ถึงแมบ้ริษทัจะเพ่ิมมาตรการดา้นสุขอนามยัเพ่ือรักษาความปลอดภยัและสุขภาพของพนกังานของบริษทัแลว้ บริษทัก็
ยงัอาจขาดแคลนแรงงาน หรืออาจเกิดการหยดุชะงกัของงานหากบุคลากรของบริษทัในประเทศไทยหรือเวียดนามติดเช้ือ หรือ
ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการจ ากดัและควบคุมดงักล่าวท าให้พนักงานไม่สามารถเดินทางมายงัส านักงานและโรงงานของ
บริษทัได ้ซ่ึงในแต่ละกรณีจะส่งผลกระทบในทางลบโดยตรงต่อการผลิตของบริษทั นอกจากน้ี ประสิทธิภาพในการผลิตของ
บริษทั (ทั้งในแง่ของเวลาส่งมอบและตน้ทุนในการผลิต) อาจถูกผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัหากรัฐบาลออกมาตรการจ ากดัหรือ
มาตรการควบคุมอ่ืน ๆ ท่ีท าให้บริษทัตอ้งระงบัการด าเนินงานชัว่คราวไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือทั้งหมด ณ สถานท่ีผลิต
และ/หรือท่ีส านกังานของบริษทั เช่น นับตั้งแต่ส้ินเดือนมีนาคม 2563 ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 เน่ืองจากมาตรการล็อก
ดาวน์ของรัฐบาลเวียดนามอนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให้ลูกคา้ของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามไม่
สามารถมาท าการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ท่ีผลิตเสร็จสมบูรณ์แลว้ได้และท าให้บริษทัไม่สามารถส่งมอบสินคา้ท่ีผลิตเสร็จ
สมบูรณ์แลว้ใหแ้ก่ลูกคา้ดงักล่าวได ้นอกจากน้ี บริษทัยงัใชเ้วลามากกวา่ท่ีคาดไวใ้นการรวมบริษทัยอ่ยในเวียดนามกบักลุ่มของ
บริษทั นอกจากน้ีและการอบรมพนักงานในเวียดนามของบริษทัยงัตอ้งล่าชา้ออกไป และตอ้งเปล่ียนแผนการอบรม ณ สถาน
ท่ีมาเป็นการอบรมออนไลน์แทน หากการระบาดของโรคโควดิ - 19 ยงัคงด าเนินต่อไป ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ
บริษทัในการขยายธุรกิจของบริษทัผ่านการเขา้ซ้ือกิจการในต่างประเทศ ในทา้ยท่ีสุด ผลกระทบจากโรคน้ีต่อตลาดการเงินของ
โลกอาจท าใหบ้ริษทัไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน หรืออาจเป็นการเพ่ิมตน้ทุนในการจดัหาเงินทุน  

ณ วนัท่ีของเอกสารน้ี ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึนต่อประเทศไทย และประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน และ
เศรษฐกิจโลกอนัเกิดข้ึนจากโรคโควิด - 19 และระยะเวลาของวิกฤติการณ์ท่ีเกิดจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ยงัเป็นเร่ืองท่ี
ไม่แน่นอนอยา่งยิง่และอาจเกิดการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ท าใหค้าดการณ์ล่วงหนา้ไดย้าก บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่การ
ระบาดของโรคโควิด - 19 ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอ่ืน ๆ จะไดรั้บการควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่จะไม่มีโรคอ่ืนอุบติัข้ึนอีกในอนาคต  แมว้า่บริษทัจะติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์
อยา่งใกลชิ้ด แต่ก็ยงัมีความไม่แน่นอนวา่ความล่าชา้และอุปสรรคปัญหาดงักล่าวขา้งตน้จะมีผลต่อธุรกิจ สถานะทางเศรษฐกิจ
การเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัเพียงใด 
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ความผันผวนของราคาของวัตถุดิบที่บริษัทใช้อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (cost efficiencies) และ
อัตราก าไร (profit margins) ของบริษทั 

บริษทัใชบ้ริการของผูจ้ดัหาสินคา้และบริการจากภายนอกในการจดัหาวตัถุดิบท่ีบริษทัใชใ้นการผลิตสายไฟฟ้าและ
สายเคเบ้ิลของบริษทั วตัถุดิบดงักล่าวรวมถึง ทองแดง (ความบริสุทธ์ร้อยละ 99.99 ซ่ึงเรียกวา่ London Metal Exchange Grade 
A) อลูมิเนียม (ความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.70 ซ่ึงเรียกว่า Electrical Conductor Grade) และสารโพลีเมอร์ ทั้ งน้ี ทองแดง และ
อลูมิเนียมเป็นสินคา้โภคภณัฑป์ระเภท Commodity Metal ซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาด London Metal Exchange และข้ึนอยูก่บัความ
ผนัผวนของราคาตลาด ทั้งน้ี ตน้ทุนของวตัถุดิบและตน้ทุนแปรสภาพวตัถุดิบคิดเป็นจ านวนร้อยละ 90.06 ร้อยละ 90.7 และร้อย
ละ 64.4 ของตน้ทุนการขายของบริษทัในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตามล าดบั  

เน่ืองจากการซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาสินคา้และบริการจากต่างประเทศตอ้งใชส้กุลเงินต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ท าให้
บริษัทมีความเส่ียงด้านความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงอาจท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของตน้ทุนดา้นวตัถุดิบซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินบาท ทั้งน้ี แมว้า่ส่วนใหญ่บริษทัจะขายสินคา้ของบริษทัในลกัษณะผลิต
สินคา้ตามค าสั่งซ้ือ (made-to-order) ซ่ึงแมโ้ดยทัว่ไปบริษทัสามารถค านวณราคาวตัถุดิบท่ีเปล่ียนแปลงไปไวใ้นราคาสินคา้ท่ี
เรียกเก็บจากลูกคา้ไดเ้น่ืองจากมีการก าหนดตน้ทุนการผลิต ณ วนัซ้ือวตัถุดิบก็ตาม แต่หากราคาวตัถุดิบเหล่าน้ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัและบริษทัไม่สามารถปรับราคาซ้ือขายกบัลูกคา้ให้สะทอ้นราคาวตัถุดิบไดอ้ยา่งทนัเวลาอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่าง ๆ 
เช่น การแข่งขนัในตลาด และจงัหวะเวลาในการซ้ือวตัถุดิบ หรือไม่สามารถหาแหล่งสินคา้ท่ีมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม
ได ้ก็จะท าใหผ้ลการด าเนินงานทางการเงินของบริษทัไดรั้บผลกระทบในทางลบ อน่ึง แมว้า่บริษทัจะเขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียน
สกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (forward exchange contract) เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของสกุลเงินต่างประเทศ แต่
ในกรณีท่ีมีความผนัผวนสูงในราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ก็อาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่ออตัรา throughput marginและระดบั
เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มของบริษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของราคา
วตัถุดิบต่อตน้ทุนในการขายของบริษทัในหัวขอ้ “การวิเคราะห์และค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่าย
จัดการ - ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท” 

บริษทัมีความเส่ียงเกีย่วกบัคู่สัญญาของบริษทั 

เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัใชใ้นโครงการพฒันา และ/หรือ โครงการต่าง ๆ ในโรงไฟฟ้า โครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ขนส่งสาธารณะ ปิโตรเคมี น ้ ามนัและก๊าซ และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์จึงอาจเกิดการช าระเงินท่ีล่าชา้ และ/หรือ การท่ี
ลูกคา้ไม่ช าระเงิน ทั้งน้ี สถานะทางการเงินและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัข้ึนอยูก่บัความน่าเช่ือถือทางเครดิตของ
ลูกคา้ โดยทัว่ไปบริษทัมกัให้ระยะเวลาเครดิตมากกวา่ 60 วนั (สูงสุด 120 วนั) วนั โดยมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 134 วนั 
131 วนั และ 105 วนัส าหรับรอบปี 2561 ปี 2562 และในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตามล าดบั โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ — รายการในงบดุล — ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้
หมนุเวยีนอ่ืนๆ” อน่ึง บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่ลูกคา้ของบริษทัจะช าระเงินตรงเวลาและจะสามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนั
ได ้และในกรณีท่ีลูกคา้ของบริษทัประสบปัญหาดา้นการเงิน ปัญหาดา้นเงินสดหมุนเวียน หรือผลประกอบการไม่ดี หรือเกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก ลูกคา้ของบริษทัอาจจะไม่สามารถช าระเงินใหแ้ก่บริษทัไดห้รือไม่สามารถช าระไดท้นัเวลา และ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการทางการด าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดในการด าเนินงานของบริษทั 
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บริษทัมีความเส่ียงเกีย่วกบัการกู้ยมืเงินจากนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ากธนาคารเป็นจ านวนรวม 12,468 ลา้นบาท (ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการงิน) ทั้งน้ี ส่วนใหญ่แลว้บริษทัใชเ้งินกูด้งักล่าวเป็นเงินทุนในการเขา้ซ้ือกิจการ
บริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นค่าใชจ่้ายในการลงทุน (capital expenditure) และเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั แมว้า่กระแสเงินสด
ในการด าเนินงานของบริษทัและการกูย้ืมเงินเพ่ือช าระหน้ีเดิม (re-finance) ท่ีด าเนินมาในอดีตจะเพียงพอในการช าระหน้ี แต่
บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่บริษทัจะด าเนินการเช่นน้ีต่อไปไดอี้กในอนาคต  

นอกจากน้ี บริษทัยงัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสญัญาเงินกูธ้นาคาร โดยบางสญัญาเงินกูใ้นปัจจบันัของบริษทัจ ากดั
การจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมถึง PD Cable (SG) Pte. Ltd., Thipha Cables และ Dovina โดยก าหนดหา้มจ่ายปันผลใหแ้ก่
บริษทั เวน้แต่จะมีการช าระหน้ีเงินกูท้ั้งจ านวนหรือมีการน าเงินเท่ากบัจ านวนท่ีจะจ่ายปันผลไปช าระหน้ีเงินกูแ้ลว้ และบริษทัยงั
อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนด (ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดทางการเงิน) ท่ีก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัด ารงอตัราส่วนทางการเงิน ผูถื้อหุน้ท่ีมี
อ านาจควบคุมบริษทัตอ้งถือหุน้อยา่งนอ้ยร้อยละ 50.0 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั และการถือหุน้จ านวน
หน่ึงในบริษทัอ่ืนโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัตอ้งเขา้ท าสัญญาจดัจ าหน่ายหุน้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดเพ่ือระดมทุนให้ได้มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทัไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากัดหรือ
ขอ้ก าหนดภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าว อาจท าเกิดเหตุผิดสญัญา เกิดหนา้ท่ีในการช าระหน้ีก่อนถึงก าหนด หรือเกิดการผิดสัญญา
อ่ืน ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อสภาพคล่องทางการเงิน สถานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการผิดสัญญาเงินกูเ้ป็นคร้ังคราว โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “บริษัทมีการไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดและข้อจ ากัดตามท่ีก าหนดภายใต้สัญญาทางการเงินเป็นคร้ังคราว” ในดา้นล่าง 

นอกเหนือจากนั้น สญัญาเงินกูบ้างสญัญาของบริษทัยงัไดรั้บการค ้าประกนัจากผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุม และ/หรือค ้า
ประกนัจากบริษทัหรือบริษทัย่อยในกลุ่มของบริษทั ในกรณีท่ีผูค้  ้ าประกนัประสงค์จะปลดเปล้ืองภาระการค ้าประกนัของตน
ภายใตส้ัญญาค ้าประกนัดงักล่าว หรือปฏิเสธท่ีจะให้การค ้าประกนั เพ่ือประโยชน์ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทั
อาจไม่สามารถรีไฟแนนซ์ หรือสามารถเขา้ท าสัญญาเงินกูซ่ึ้งมีขอ้ก าหนดท่ีไม่ดอ้ยไปกวา่เดิมหรือภายในก าหนดระยะเวลาท่ี
ตอ้งการได ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการค ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทัในหวัขอ้ “การวิเคราะห์
และค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ – บางรายการของงบดลุ – หนี”้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีหน้ีมีประกนัจ านวน 9,951 ลา้นบาท โดยหน้ีดงักล่าวมีการน าทรัพยสิ์น ซ่ึงรวมถึง 
คลงัสินคา้ ท่ีดิน เคร่ืองจกัร อุปกรณ์โรงงาน เงินสดในบญัชีเงินฝากและหุน้ของบริษทัยอ่ยไปเป็นประกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ใน
การเขา้ซ้ือกิจการของบริษทัย่อยในประเทศเวียดนาม บริษทัไดมี้การเขา้ท าสัญญาธนาคารหลายสัญญาซ่ึงบริษทัในมีการน า
ทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยในประเทศเวยีดนามไปเป็นประกนัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้โดยหลกัประกนัภายใตส้ญัญาเงินกูด้งักล่าว รวมถึง การ
น าหุ้นทั้งใน PD Cable (SG) Pte. Ltd., Thipha Cables และ Dovina ไปจ าน า ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวได ้ผูใ้ห้กูก็้อาจเรียกใหช้ าระหน้ี หรือบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าว รวมถึงเขา้ครอบครองและน าทรัพย์
หรือหุ้นท่ีเป็นหลกัประกนัดงักล่าวออกจ าหน่ายไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึงในกรณีดงักล่าวก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
อ านาจควบคุมบริษัทย่อยซ่ึงได้มีการทรัพย์สินหรือหุ้นของบริษัทดังกล่าวไปเป็นหลักประกัน และอาจส่งผลให้มีการ
เปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมและมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ และราคาหุน้ของบริษทั 
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บริษทัมีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและข้อจ ากดัตามทีก่ าหนดภายใต้สัญญาทางการเงินเป็นคร้ังคราว 

บริษทัยอ่ยของบริษทัมีการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงินบางประการภายใตส้ญัญทางการเงิน
ท่ีตนเป็นคู่สัญญา โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “บริษัทมีความเส่ียงเกี่ยวกับการกู้ ยืมเงินจากธนาคาร” ยกตวัอย่างเช่น 
ภายใตส้ัญญาทางการเงินอนัหน่ึง ในสัญญาทางการเงินฉบบัหน่ึงก าหนดให ้PDITL ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (ซ่ึงเท่ากบัจ านวนรวมของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียหักดว้ยเงินสดในมือและเงินฝากประจ า หารดว้ยส่วน
ของผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทั ("อตัราส่วน D/E")) สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป แต่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
อตัราส่วน  D/E ของ PDITL จะอยูท่ี่ 2.04 เท่า อยา่งไรก็ตาม ผูใ้หกู้ย้กเวน้ขอ้ก าหนดดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี ในเดือนพฤษภาคม 2563 PDITL ไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ห้กูเ้พ่ิมเติมใหแ้กไ้ขอตัราส่วน D/E สูงสุดเป็น 
10.75 เท่าในปี 2563 และ 3.75 เท่าหรือนอ้ยกว่าตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป และในสัญญาทางการเงินอีกฉบบัก าหนดให้ PDITL 
ด ารงอตัราส่วน D/E สูงสุดไม่เกิน 2.5 เท่าตั้งแต่เมษายน 2563 เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 อตัราส่วน D/E ของ PDITL 
เท่ากบั 5.23 เท่า ดงันั้น ผูใ้หกู้จึ้งไดย้กเวน้ขอ้ก าหนดดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 30 กนัยายน 2563  

ในการเขา้ซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยของบริษทัในประเทศเวียดนาม PDITL, Thipha Cable และ Dovina ไดมี้การเขา้ท า
สัญญาทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงก าหนดให้ตอ้งมีการให้หลกัประกนับนทรัพยสิ์นของบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามภายใน
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แต่เน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให้ไม่สามารถปลดหลกัประกนับนทรัพยสิ์นดงักล่าวได้
ภายในก าหนดระยะเวลาและท าให้บริษทัยอ่ยของบริษทัในประเทศเวียดนามไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวภายใต้
สัญญาทางการเงินดงักล่าวได ้อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบัน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บค ายินยอมจากผูใ้ห้กูใ้ห้เล่ือน
ก าหนดระยะเวลในการก่อหลกัประกนัดงักล่าวไปจนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

ณ วนัท่ีของเอกสารน้ี ไม่มีผูใ้ห้กูร้ายใดแจง้บริษทัยอ่ยของบริษทัวา่มีการผิดนดั หรือเกิดเหตุผิดนดัภายใตข้อ้ก าหนด

ของสัญญาทางการเงิน อย่างไรก็ตามผูใ้ห้กูภ้ายใตส้ัญญาทางการเงินอาจใช้สิทธิของตนภายใตส้ัญญาท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูกู้ ้ท่ีไม่

สามารถรักษาอตัราส่วนดงักล่าวไวไ้ด ้ ซ่ึงรวมถึง การบอกเลิกการให้สินเช่ือ การเรียกให้ช าระหน้ีทั้งหมดโดยพลนั และ/หรือ

บงัคบัหลกัประกนั การจ ากดัการจ่ายปันผลของบริษทัและบริษทัย่อยอ่ืน ๆ ใชสิ้ทธิเยียวยาอ่ืน ๆ ท่ีตนพึงกระท าได ้ในกรณี

ดงักล่าว บริษทัอาจตอ้งจดัหาสินเช่ืออ่ืนมาทดแทน อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่บริษทัจะสามารถกูย้ืมเงินเพ่ือ

ช าระหน้ีเดิม (re-finance) ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขทางการคา้ท่ีคลา้ยกนัหรือท่ีดีข้ึน และไม่สามารถรับรองไดว้่าผูใ้ห้กูจ้ะไม่ประกาศ

เหตุผิดนดั เรียกร้องใหช้ าระหน้ีโดยพลนั หรือใชสิ้ทธิเยยีวยาอ่ืนใดกบับริษทัยอ่ยของบริษทั ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการผิดนดัในสญัญา

อ่ืน (cross defaults) ซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทัไดเ้ขา้ท าหรือจะเขา้ท า ทั้งน้ี เหตุผิดนดัหรือการเรียกร้องใหช้ าระหน้ีโดย

พลนัในเงินกูส้ญัญาใด อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อสภาพคล่อง สถานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษทั 

บริษัทอาจต้องการแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต และเงื่อนไขของเงินทุนดังกล่าวอาจจ ากัดความสามารถในการด าเนินธุรกจิ
ของบริษทั 

บริษทัอาจตอ้งกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นเงินทุนในการเขา้ซ้ือกิจการ ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (capital expenditure) และ
การลงทุนต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการตามกลยทุธ์การขยายธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี การท่ีมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนอาจจ ากดัสิทธิต่าง ๆ ของบริษทั
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หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากอาจมีเง่ือนไขท่ีท าให้บริษทัไดรั้บผลกระทบไดง่้ายข้ึนจากสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในทางลบ หรืออาจจ ากดัความสามารถของบริษทัในการจ่ายเงินปันผล ท าใหบ้ริษทัตอ้งขอความ
ยินยอมในการจ่ายเงินปันผล ท าให้บริษทัตอ้งใหห้ลกัประกนับนทรัพยสิ์นท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ รวมทั้งอาจท าให้
บริษทัตอ้งกนักระแสเงินสดจากการด าเนินงานส่วนหน่ึงเพ่ือการช าระหน้ี ซ่ึงอาจส่งผลไปลดให้บริษทัมีกระแสเงินสดส าหรับ
ใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการลงทุน (capital expenditure) เงินทุนหมุนเวียน หรือการด าเนินกิจกรรมทัว่ไปของบริษทันอ้ยลง รวมถึง
จ ากดัสิทธิของบริษทัในการด าเนินธุรกิจเน่ืองจากตอ้งขอความยนิยอมจากสถาบนัทางการเงินก่อนท่ีจะด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  

นอกจากน้ี บริษทัไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษทัจะไดรั้บเงินทุนเพ่ิมเติมโดยมีเง่ือนไขท่ีบริษทัยอมรับได ้และไม่
สามารถรับรองไดว้า่บริษทัจะจดัหาเงินทุนนั้นไดห้รือไม่ หากบริษทัไม่สามารถจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติมโดยมีเง่ือนไขท่ียอมรับได ้
ธุรกิจของบริษทัก็จะไดรั้บผลกระทบในทางลบ 

อุตสาหกรรมที่บริษัทประกอบธุรกิจมีการแข่งขันสูง และการแข่งขันที่มากขึ้นก็อาจสร้างแรงกดดันต่อยอดขายและราคาขาย
ผลติภัณฑ์ของบริษทั 

บริษทัด าเนินกิจการในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเตม็ไปดว้ยการแข่งขนั และตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัจากคู่แข่งท่ีมีอยู่
เดิมและคู่แข่งใหม่ ๆ ในตลาด จากขอ้มูลของ Frost & Sullivan มีบริษทัมากกวา่ 50 บริษทัในตลาดสินคา้ประเภทสายไฟฟ้าและ
สายเคเบ้ิลในประเทศไทย โดยในปี 2562 ผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสุด 4 ราย (รวมทั้ งบริษทั) มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่า
ประมาณร้อยละ 67.0 ของตลาดสินคา้ประเภทสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลทั้งหมด และในเวยีดนาม มีผูผ้ลิตประมาณ 250 ราย โดย
ผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสุด 5 ราย (รวมทั้งบริษทั) มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 85 ของตลาดสินคา้ประเภทสายไฟฟ้าและสาย
เคเบ้ิลในประเทศเวยีดนาม 

บริษทัสร้างความแตกต่างดว้ยผลงานการด าเนินงานในอดีตและการมุ่งเน้นท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราก าไรสูง ปัจจุบนั
บริษทัเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูค้า้ท่ีไดรั้บการอนุมติั ท าให้สามารถเขา้ประมูลโครงการขนาดใหญ่จาก
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนได ้อย่างไรก็ตาม รายไดข้องบริษทัโดยปกติจะมาจากการประมูลซ่ึงจะไม่เกิดข้ึนซ ้ า และ
ค าสั่งซ้ือของบริษทัส่วนใหญ่มาจากการประมูลสาธารณะหรือการประมูลแบบปิด ซ่ึงลูกคา้จะประเมินขอ้เสนอประมูลของ
บริษทัจากเกณฑต์่าง ๆ เช่น ความสามารถทางเทคโนโลย ีคุณสมบติั ประวติั คุณภาพสินคา้ ความสามารถในการผลิตใหไ้ดต้าม
ปริมาณท่ีก าหนด ความน่าเช่ือถือในแง่ของการจดัหาสินคา้และการจดัจ าหน่ายสินคา้ และราคา หากบริษทัไม่สามารถชนะการ
ประมูลโครงการใหม่ ๆ ได ้หรือหากคู่แข่งของบริษทัจ านวนมาก (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) สามารถไดก้ารอนุมติั การ
รับรอง และใบอนุญาตในการผลิตสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรสูง และ/หรือหากมีคู่แข่งจ านวนมากไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูค้า้ท่ี
ได้รับการอนุมติั ก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษทัท่ีจะจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรสูงไดต้่อไป และจะส่งผล
กระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

ก่อนหน้าน้ี PDITL มี General Cable Corporation เป็นผูถื้อหุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้  “การ
ประกอบธุรกิจ— ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาการล่าสุด” แมว้่า General Cable Corporation จะถอนการด าเนินธุรกิจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และถูกเข้าซ้ือโดย Prysmian Group แต่การท่ีข้อตกลงไม่ค้าแข่งท่ีท ากับ General Cable 
Corporation ไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 จึงเป็นไปไดว้า่ General Cable Corporation หรือบริษทัร่วม อาจกลบัมาผลิต 
และ/หรือ จดัจ าหน่ายสายไฟฟ้าในประเทศไทย ซ่ึงในกรณีดงักล่าว General Cable Corporation อาจจะเขา้มาเป็นคู่แข่ง (โดย
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จะตอ้งไดรั้บการรับรองและใบอนุญาตท่ีจ าเป็นในการประกอบกิจการในประเทศไทย และ/หรือ ไดรั้บการอนุมติัตามท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นผูค้า้ท่ีไดรั้บการอนุมติั) และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษทั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัอย่างสูงในตลาดส่งออกในหลายประเทศ เน่ืองจากตอ้งผลิตสินคา้ตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม ท าให้สินคา้ท่ีผลิตภายใตอ้ยูใ่นมาตรฐานเดียวกบัสินคา้ของคู่แข่งรายใหญ่มีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั สามารถ
ใช้แทนกันได้ ดังนั้น บริษทัจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษทัจะสามารถเขา้สู่ตลาดท่ีอ่ิมตวัแลว้ (mature market) หรือรักษา
ต าแหน่งทางการตลาดของบริษทัในตลาดใหม่ ๆ ได ้

นอกจากน้ี คู่แข่งของบริษทัยงัอาจเขา้ถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี หรือทรัพยากรต่าง ๆ ได้มากกว่า ซ่ึงบริษทัไม่
สามารถรับรองไดว้า่บริษทัจะยงัคงสามารถพฒันาเทคโนโลยใีนกระบวนการผลิตของบริษทัเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตต่อไปได ้ซ่ึง
หากบริษทัไม่สามารถปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมซ่ึงเกิดข้ึนจากการพฒันาเทคโนโลยไีด ้ก็อาจท าใหต้น้ทุนการ
ผลิตสูงข้ึน ท าใหบ้ริษทัท าก าไรนอ้ยลง นอกจากน้ี หากบริษทัไม่ประเมินและตอบสนองต่อความคาดหวงั ความนิยม และความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาไดท้นัท่วงที ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัจะลดน้อยลง และส่งผล
กระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั นอกจากน้ี การ
ท่ีบริษทัไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถชนะการประมูลโครงการเหนือคู่แข่งได ้หรือไม่
สามารถลดตน้ทุนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดท่ีลดลงและความกดดนัดา้นราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ก็จะส่งผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

ความสามารถของบริษทัในการเพิม่ยอดขายสินค้าทีม่ีอัตราก าไรสูงขึ้นอยู่กบัการพฒันาและการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานโดย
รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิทัง้ในประเทศไทยและเวยีดนาม 

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทั (โดยเฉพาะในส่วนของสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรสูง) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นวง
กวา้งในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างและการปรับปรุงเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า ระบบส่ือสาร ระบบการ
ขนส่ง และโครงการสายไฟฟ้าใตดิ้นซ่ึงด าเนินการโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ โครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่าน้ีท าข้ึน
เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐเพื่อกระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเวียดนาม ดงันั้นเงินทุนสนับสนุน
โครงการพฒันาดงักล่าวส่วนใหญ่จะมาจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานในพ้ืนท่ีในประเทศไทยและเวียดนาม หรือหาก
กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ร้อยละ 25 ของลูกหน้ีทางการคา้ของบริษทัมาจากลูกคา้ส าคญัของบริษทั 6 
รายแรก โดยลูกคา้ส าคญัของบริษทัรวมถึง กฟผ. และ กฟภ. ในประเทศไทย และ EVN ในเวยีดนาม 

แมว้า่โครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศเหล่าน้ีจะมีการขยายตวัในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา แต่บริษทัไม่สามารถ
รับรองไดว้่าในอนาคตจะมีการขยายตวัในระดบัเดียวกนั นอกจากน้ี ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (capital expenditure) งบประมาณ 
และแผนการใชง้บประมาณของรัฐบาลส าหรับโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงนโยบายดา้นการลงทุนและโครงสร้าง
พ้ืนฐานก็อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงอาจท าให้มีความตอ้งการสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลลดลง จนกระทบต่อรายได้และ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั 
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บริษทัมีความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัตอ้งอาศยัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัในการแข่งขนัให้ประสบความส าเร็จและท าให้รายไดเ้ติบโต 
บริษทัท าการตลาดและจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัภายใตต้ราสินคา้ในหลายระดบั (multi-tier) เช่น Phelps Dodge, Nation, 
Goodland, Thipha Cable และ Dovina  

บริษัทมีสิทธิสิทธิตามสัญญาในการใช้เคร่ืองหมายการค้าบางอันของบริษัทในกลุ่มGeneral Cable ซ่ึงรวมถึง
เคร่ืองหมายการคา้ PDIC Global Design และ PDIC Globe Design ภายใตข้อ้ก าหนดของสัญญาเคร่ืองหมายการคา้กบั General 
Cable (ตามนิยามท่ีระบุไวด้า้นล่าง) อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบัน้ี บริษทัก าลงัอยู่ในระหว่างจดทะเบียนกับกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ประเทศไทย ดงันั้น จนกวา่การจดทะเบียนดงักล่าวจะด าเนินการเสร็จส้ิน บริษทัอาจไม่สามารถบงัคบัสิทธิ
ตามกฎหมายในฐานะผูไ้ดรั้บสิทธิต่อบุคคลภายนอกภายใตก้ฎหมายไทยได ้ทั้งน้ี บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่การจดทะเบียน
ดงักล่าวจะเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือจะเสร็จส้ินหรือไม่ ถึงแมบ้ริษทัมีสิทธิทางสัญญาภายใตส้ัญญาดงักล่าว แต่
บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่สิทธิทางสญัญาดงักล่าวเพียงพอต่อการคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวของบริษทัแลว้ 

นอกเหนือจากน้ี ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบัน้ี บริษทัอยูใ่นระหวา่งการจดทะเบียนโอนเคร่ืองหมายการคา้ Thipha จาก 
Thinh Phat Real Estate Cables JSC ให้แก่ Thipha Cables กบั NOIP ในเวียดนาม หากไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีคาดเดาล่วงหน้าไม่ได ้
เม่ือบริษทัไดส่้งค าขอและเอกสารทั้งหมดกบั NOIP แลว้ กระบวนการทั้งหมดในการจดทะเบียนโอนเคร่ืองหมายการคา้อาจใช้
เวลานานถึง 7 เดือน และบริษทัไม่สามารถรับรองไดว้่าค  าขอจดทะเบียนโอนเคร่ืองหมายการคา้จะเสร็จส้ินสมบูรณ์ในเวลา
ดงักล่าว เน่ืองจาก NOIP อาจมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ตามมา 

นอกจากน้ี แมว้า่เคร่ืองหมายการคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัจะไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัยงัอาจ
มีรายจ่ายเพ่ิมข้ึนจากการใชม้าตรการป้องกนัต่าง ๆ เพ่ือคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั ในกรณีท่ีมีบุคคลภายนอกละเมิด
สิทธิในเคร่ืองหมายทางการคา้ของบริษทั ธุรกิจและผลการด าเนินงานประกอบการทางการเงินของบริษทัก็อาจไดรั้บผลกระทบ
ในทางลบ นอกเหนือจากน้ี แบรนด์ Phrlps Dodge และแบรนด์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งยงัถูกใชโ้ดยบริษทัอ่ืนซ่ึงบริษทัไม่มีอ านาจ
ควบคุมในประเทศอ่ืนนอกประเทศไทย เน่ืองจากแบรนด์ Phelps Dodge ไดถู้กรวมเป็นส่วนหน่ึงของ PDITL ในกรณีท่ีการ
ด าเนินการใดๆ ของบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายในกลุ่มของบริษทัก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ในทางลบต่อแบรนด ์Phelps Dodge ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อแบรนดท่ี์เก่ียวขอ้งกบั Phelps Dodge และธุรกิจ สถานทางการเงิน ผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษทั 

ประการสุดทา้ย บริษทัเขา้ท าสญัญารักษาความลบักบัผูบ้ริหารและบุคลากรหลกัๆ ของบริษทั รวมถึงบุคคลภายนอกท่ี
บริษทัวา่จา้งมาและอาจไดรั้บขอ้มูลท่ีมีลิขสิทธ์ิดงักล่าวในระหวา่งการจา้งงานหรือการจดัจา้ง เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในระหว่างการจา้งงานหรือการจดัจา้ง รวมถึงในช่วงระยะเวลาหน่ึงหลงัจากส้ินสุดการจา้งงานหรือการจดัจา้ง
ดงักล่าวแลว้ ทั้ งน้ี แมว้่าบริษทัจะด าเนินตามขั้นตอนเพ่ือปกป้องสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาในสินคา้และความรู้วิธีการทาง
เทคนิค (technical know-how) ของบริษทัแลว้ แต่บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่บุคคลดงักล่าวจะปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีในการ
รักษาความลบัของตน 
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บริษทัอาจละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้ตั้งใจ 

บริษทัอาจไม่ทราบถึงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลภายนอกท่ีคุม้ครองเทคโนโลย ีการออกแบบ บริการ หรือ
อุปกรณ์ท่ีบริษทัใช ้บุคคลภายนอกอาจฟ้องร้องบริษทัโดยอา้งว่าบริษทัละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของพวกเขา การ
ด าเนินคดีความท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิบตัรหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ อาจตอ้งใชต้น้ทุนสูงและใชเ้วลามาก  และอาจท าให้
ผูบ้ริหารและบุคลากรส าคญัของบริษทัไม่มีเวลาใหก้บัการด าเนินธุรกิจ การฟ้องร้องเร่ืองการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญายงัอาจ
ท าใหบ้ริษทัตอ้งเขา้ท าสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูง หรือตอ้งหางานออกแบบหรือเทคโนโลยอ่ืีนมาทดแทน 

หากบริษทัไม่สามารถไดม้าซ่ึงสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ (หากจ าเป็นตอ้งมี) ท่ีมีขอ้ก าหนดท่ีบริษทัยอมรับได ้บริษทั
อาจตอ้งยติุการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้สายเคเบ้ิลบางประเภท หรือกระบวนการทางเทคโนโลยีบางอยา่ง บริษทัอาจ
ไดรั้บความเสียหายหรือถูกค าสัง่หา้มการพฒันาและการจ าหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลบางชนิด 

หากบริษทัไม่สามารถท าให้ธุรกจิเติบโตในตลาดใหม่อื่นๆ หรือหากบริษทัประสบกบัความยากล าบากในการจดัการกบัการเติบโต
ของบริษทัในอนาคต อาจมีผลกระทบต่อธุรกจิ สถานะทางเศรษฐกจิการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกจิของบริษทัได ้

บริษทัมีแผนท่ีจะขยายรายไดจ้ากการส่งออกไปยงัตลาดใหม่ๆ และขยายเครือข่ายกลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภค (B2C) ของ
บริษทัในเวียดนาม อย่างไรก็ตาม สินคา้ท่ีบริษทัมีอยู่ในปัจจุบนั สินคา้เดิมท่ีมีการปรับปรุง หรือสินคา้ใหม่อาจไม่ไดรั้บการ
ยอมรับหรือประสบความส าเร็จในตลาดบางประเทศ เน่ืองจากการแข่งขนัทั้งในทอ้งถ่ินและในระดบันานาชาติ ราคาสินคา้ 
ความชอบของผูบ้ริโภค กฎขอ้บงัคบั การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรืออ่ืนๆ บริษทัอาจประสบกบัปัญหาในช่วงแรกและช่วงเปล่ียน
ผ่านของการขยายธุรกิจทั้งในตลาดเดิมและตลาดระหว่างประเทศใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีบริษทัยงัไม่ไดส้ร้าง
เครือข่ายการจดัจ าหน่ายท่ีแขง็แกร่ง 

ปัจจยัต่อไปน้ีอาจท าใหค้วามตอ้งการสินคา้ของบริษทัลดลง และอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษทั และส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

 สภาวการณ์ท่ีไม่มัน่คงทางอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเมือง หรือสงัคม 

 การแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนจากคู่แข่งทั้งในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ซ่ึงอาจมีทรัพยากรทางการเงินมากกวา่บริษทั  

 การไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลดตน้ทุนการผลิตจากขนาดการผลิต (economy of scale) และการประสาน
ศกัยภาพการด าเนินงานจากหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ได ้ 

 การไม่สามารถต่อสญัญากบัลูกคา้ในตลาดต่างประเทศได ้ 

 การไม่สามารถควบคุมตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 การไม่สามารถส่งออกสินคา้จากประเทศไทย เวยีดนาม หรือประเทศอ่ืนๆ ท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินกิจการ หรือเพ่ิมก าลงั
การผลิตไดเ้ม่ือยอดขายในตลาดใหม่เพ่ิมข้ึน 

 การไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบใหม่เพ่ิมเติมไดใ้นเง่ือนไขการคา้ท่ียอมรับไดเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
การผลิต  
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 การไม่สามารถรักษาคุณภาพและความเช่ียวชาญทางเทคนิคได ้ 

 การใชม้าตรการลงโทษกบัประเทศท่ีบริษทัมีการขายและจดัจ าหน่ายสินคา้  

 ขอ้จ ากดัการถือหุน้ในกิจการโดยชาวต่างชาติ  

 ขอ้จ ากดัดา้นการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ของบริษทัหรือสารท่ีใชใ้นสินคา้ของบริษทั 

 การไม่สามารถส่งสินคา้จากโรงงานของบริษทัในประเทศไทย เวียดนาม หรือประเทศอ่ืนๆ ไปยงัประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือจดัส่งสินคา้ของบริษทัไปยงัส่วนต่าง ๆ ของประเทศดงักล่าว เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ีไม่ดี  

 การท่ีประเทศท่ีเป็นตลาดใหม่ไม่มีระบบทางกฎหมายท่ีมัน่คงหรือน่าเช่ือถือ  

 การใชข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัสินคา้หรือการผลิตทั้งขอ้ก าหนดใหม่และขอ้ก าหนดเพ่ิมเติม การเรียกเก็บภาษีหรือภาษี
ศุลกากรส าหรับผูผ้ลิตต่างชาติเพ่ิมข้ึนเพ่ือปกป้องคู่แข่งในประเทศ หรือขอ้จ ากดัอ่ืนๆ 

 ตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายในต่างประเทศซ่ึงมีความซบัซอ้นและใชบ้งัคบักบั
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศของบริษทั และผลกระทบทางลบต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบปรับหรือลงโทษหาก
ไม่ปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัดงักล่าว 

หากบริษทัไม่สามารถบริหารจดัการการขยายธุรกิจในตลาดท่ีบริษทัเขา้ไปเป็นผูป้ระกอบการไดแ้ลว้ หรือไม่สามารถ
เขา้สู่ตลาดใหม่ได ้หรือหากบริษทัมีปัญหาในการบริหารจดัการการเติบโตธุรกิจในอนาคต หรือไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการ
ลงทุน กรณีดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษทั 

การประกอบธุรกจิของบริษทัอาจท าให้บริษทัต้องมีค่าใช้จ่ายและความรับผดิทางส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินงานของบริษทัท าใหเ้กิดของเสียทั้งในรูปของแขง็และของเหลว เช่น ตะกอน น ้ าเสีย และการปล่อยก๊าซ ท า
ให้บริษทัตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคบั และมาตรฐานสากลว่าด้วยส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวดมากข้ึนทุกวนั กฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และมาตรฐานดงักล่าวจ ากดัและห้ามการปล่อย ก าหนดการก าจดัและจดัการวสัดุและของเสีย ก าหนดความรับผิดใน
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบและท าความสะอาด และการแกไ้ขความเสียหายจากการร่ัวไหล การก าจดั หรือการปล่อยสารหรือ
วสัดุท่ีเป็นอนัตราย นอกจากน้ี กฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มในหลายประเทศท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยูอ่าจก าหนดให้
บริษทัตอ้งมีระบบการตรวจสอบติดตามและจัดการด้านส่ิงแวดลอ้ม และท าให้บริษทัย่อยท่ีเก่ียวขอ้งมีภาระหน้าท่ีท่ีต้อง
จดัเตรียมรายงานวิเคราะห์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (“EIAR”) และตอ้งส่งรายงาน EIAR ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอนุมติัเป็น
คร้ังคราว รวมถึงตอ้งจดัให้มีงานก่อสร้างท่ีจ าเป็นเพ่ือการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม หากบริษทัไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการส่ง
รายงาน EIAR และรายงานส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ หรือไม่ได้ใบรับรองทางส่ิงแวดลอ้ม ใบอนุญาต หรือต่ออายุใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตดงักล่าว อาจท าให้หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งออกค าเตือนหรือค าสั่ง และ/หรือ ระงบัการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนกวา่
จะมีรายงาน ใบรับรอง หรือต่ออายเุรียบร้อยแลว้ 
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ในฐานะผูผ้ลิต บริษทัตอ้งเผชิญกับความเส่ียงในเร่ืองความรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางปกครอง และทางอาญาภายใต้
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ทั้งส าหรับการด าเนินกิจการในปัจจุบนัและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปนเป้ือนท่ีอาจเคยเกิดข้ึนในทรัพยสิ์นของ
บริษทั หรือท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัอาจมีความรับผิดอยา่งมีนยัส าคญัทางแพง่ ทางปกครอง หรือทาง
อาญาอนัเน่ืองมาจากตน้ทุนในการปฏิบติัตามกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องในอนาคตอนัเน่ืองมาจากการ
ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือเกิดความรับผิดจากการปนเป้ือน  

อีกทั้ง เป็นเร่ืองยากท่ีจะสามารถคาดเดาไดว้า่จะมีการตรากฎหมายหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติมในอนาคต
หรือไม่ หรือจะมีการบงัคบัใชห้รือตีความกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งในปัจจุบนัและอนาคตต่อไปอย่างไร หรือจะเกิดกรณีทาง
ส่ิงแวดลอ้มใดในสถานท่ีประกอบการของบริษทัหรือสถานท่ีของบุคคลภายนอกซ่ึงบริษทัมีส่วนตอ้งรับผิด อน่ึง การตรา
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัใหม่ท่ีเขม้งวดข้ึน แนวทางปฏิบติัท่ีมีผลผกูพนั การตีความกฎหมายและขอ้บงัคบัในปัจจุบนัอยา่งเขม้งวด
ข้ึน หรือการก าหนดให้ท าการตรวจสอบหรือเยียวยาการปนเป้ือนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ณ สถานท่ีประกอบการของบริษทัหรือ
บุคคลภายนอก อาจท าใหบ้ริษทัตอ้งมีรายจ่ายเพ่ิมข้ึนมาก ซ่ึงบางกรณีอาจเป็นรายจ่ายจ านวนมาก 

บริษทัต้องอาศัยการอนุมัติ ใบอนุญาต ใบรับรอง และค าอนุญาตทีเ่กีย่วกบัการผลติและจ าหน่ายสินค้าและบริการของบริษทั 

บริษทัไดรั้บการอนุมติัตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซ่ึงรับรองระดบัคุณภาพสูงของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีบริษทัผลิต

และให้บริการ ผลิตภณัฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลของบริษทัผลิตข้ึนตามมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีก าหนด บริษทัตอ้งดูแลให้

แน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทและสินคา้ของบริษัทเป็นไปตาม หรือเหนือกว่า มาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง การ

เปล่ียนแปลงมาตรฐานท่ีก าหนดอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัหากสินคา้ของบริษทัไม่เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ หาก

บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานทางการตลาดในตลาดท่ีบริษทัจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ ก็

อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการทางการเงินและธุรกิจของบริษทัได ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ 
“การประกอบธุรกิจ — การควบคุมคุณภาพ”  

บริษทัยงัตอ้งขอใบอนุญาต ใบรับรอง และหนังสืออนุญาตท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือผลิตและจัด
จ าหน่ายสินคา้และบริการของบริษทัในอุตสาหกรรมและตลาดท่ีบริษทัเขา้ไปประกอบการ บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้่า
ใบอนุญาตและใบรับรองเหล่าน้ีจะต่ออายไุดใ้นอนาคต และบริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่บริษทัจะสามารถต่ออายหุรือรักษา
ใบอนุญาต ใบรับรอง และหนังสืออนุญาตให้ผลิต จ าหน่าย และ/หรือส่งมอบสินคา้และบริการของบริษทัได ้หากใบอนุญาต 
ใบรับรอง หรือหนงัสืออนุญาตเหล่าน้ีไม่ไดรั้บการต่ออาย ุและท าให้บริษทัไม่สามารถผลิตสินคา้และใหบ้ริการบางรายการได ้
รายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรของบริษทัก็จะไดรั้บผลกระทบในทางลบ   

มาตรการและระบบการควบคุมคุณภาพที่ล้มเหลวท าให้สินค้าบกพร่องซ่ึงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจและ
ช่ือเสียงของบริษทั 

สินคา้บางรายการท่ีบริษทัผลิตอยู่ภายใตม้าตรฐานอุตสาหกรรมทางเทคนิคท่ีก าหนดไว ้โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในหัวขอ้ “การประกอบธุรกิจ - การควบคุมคุณภาพ” เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีใช้โดย
บริษทัผลิตไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้า และผูรั้บเหมาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน หากสินคา้บริษทัมีขอ้บกพร่องหรือการท างาน
บกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะของลูกคา้ อาจท าให้ลูกคา้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสีย ผลกระทบท่ีอาจ
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เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีบกพร่องซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้อาทิ การเกิดไฟฟ้าดบัเป็นบริเวณกวา้ง หรือการเกิดความ
ร้อนเกินขีดก าหนดในอุปกรณ์ การเกิดไฟไหม ้ซ่ึงเป็นกรณีท่ีสร้างความเสียหายและสูญเสียต่อทรัพยสิ์น รวมถึงเกิดการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวติได ้หากพบวา่เหตุการณ์ดงักล่าวมีสาเหตุจากขอ้บกพร่องของสินคา้ของบริษทั บริษทัอาจตอ้งชดใชใ้หแ้ก่ลูกคา้และ/
หรือผูไ้ดรั้บความเสียหายส าหรับความสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บ และ/หรือการเสียชีวิต บริษทัยงัอาจไดรั้บผลกระทบ
อ่ืนๆ เช่น การฟ้องร้องด าเนินคดี การเสียส่วนแบ่งทางการตลาด การเส่ือมเสียช่ือเสียง ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และการสูญเสีย
รายได ้

นอกจากน้ี หากสินคา้ของบริษทัไม่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพตามปกติของบริษทัแลว้ บริษทัอาจตอ้งมีค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติมจ านวนมากในการแกไ้ข (ซ่ึงรวมถึง การเรียกคืนสินคา้) และคืนเงิน/ค่าชดเชยให้แก่ลูกคา้ และ/หรือ ผูบ้ริโภคปลายทาง
ส าหรับความเสียหายท่ีไดรั้บจากขอ้บกพร่องของสินคา้ ลูกคา้อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และภายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบัลูกคา้
อาจชนะคดีแมว้า่ความเสียหายจะมิไดเ้กิดจากความประมาทหรือความผิดพลาดของบริษทั บริษทัอาจตอ้งถูกฟ้องร้องหรือตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเขม้งวดของประเทศท่ีบริษทัส่งออกสินคา้ การขายสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัสู่ตลาด การไม่
แจง้ใหห้น่วยงานก ากบัดูแลทราบเก่ียวกบัประเด็นดา้นความปลอดภยั การไม่ด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสม หรือการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดอ่ืนเก่ียวกบัความปลอดภยัของสินคา้อาจน าไปสู่การสอบสวนโดยหน่วยงานก ากบัดูแล การบงัคบัใชก้ฎหมาย และ/
หรือการลงโทษ ปัญหาด้านคุณภาพสินคา้หรือความปลอดภยัอาจส่งผลในทางลบต่อสาธารณชน และท าความเสียหายต่อ
ช่ือเสียงของบริษทั ซ่ึงจะเกิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษทัได ้ 

ณ วนัท่ีของเอกสารน้ี บริษทัไม่ไดท้ าประกนัความรับผิดในผลิตภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัผลิตในเวียดนาม 
เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นขอ้ก าหนดทางอุตสาหกรรม และไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีปฏิบติักนัโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม หากมีการฟ้องร้อง
บริษัทในอนาคตและผูฟ้้องร้องชนะคดี ก็อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผล
ประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

การผลติในโรงงานของบริษทัอาจเกดิการหยดุชะงัก 

ณ วนัท่ีของเอกสารน้ี บริษทัมีโรงงานผลิต 4 แห่งในประเทศไทยและเวียดนาม การด าเนินงานของบริษทัมีความเส่ียง
โดยปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและพฒันาสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล นอกจากน้ี ความเส่ียงดา้นการด าเนินงานดงักล่าวและความ
เส่ียงอ่ืนๆ อาจก่อให้เกิดความบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพยสิ์น หรือทรัพยสิ์น โรงงานและอุปกรณ์ถูก
ท าลาย และเกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม และท าให้เกิดการหยดุการด าเนินงานเป็นการชัว่คราวหรือถาวร และบริษทัอาจ
ไดรั้บโทษทางแพ่งและทางอาญา อน่ึง เหตุการณ์ทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นภยัอ่ืนๆ โรคระบาด ความไม่สงบ การก่อการร้ายในวง
กวา้ง สภาพอากาศรุนแรง หรือภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดข้ึนบ่อยและมีระดบัความรุนแรงข้ึน (เช่น น ้ าท่วม) ท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายและตอ้ง
ใชท้รัพยากรจ านวนมากเช่นเดียวกนั หากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ดงักล่าวนั้นไม่ไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้รรม
ธรรมป์ระกนัภยัหรือไม่สามารถท าประกนัภยัได ้และอาจส่งผลกระทบต่อก าลงัการผลิต ความสามารถในการท าก าไร และการ
ด าเนินงานของบริษทัโดยรวม ความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้อาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของโรงงานผลิตของบริษทั หรืออาจ
ท าให้ตอ้งหยดุผลิตท่ีไม่ไดก้ าหนดไวท้ าให้อตัราการใชป้ระโยชน์ของโรงงานผลิตลดลง ซ่ึงท าให้ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ลดลง ตน้ทุนในการผลิตต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน และส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการท าก าไร นอกจากน้ียงัเป็น



 

 

131 

 

อุปสรรคต่อเสน้ทางการจดัส่งสินคา้ของบริษทั ท าใหต้ารางการจดัส่งล่าชา้ สร้างความยุง่ยากใหแ้ก่พนกังานของบริษทัในการเขา้
ท างาน ท าให้การด าเนินกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงกั และก าลงัการผลิตของบริษทัลดลงเป็นการชัว่คราว เหตุการณ์
เหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางธุรกิจการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษทั  

ธุรกิจของบริษัทและแผนการขยายธุรกิจของบริษทัต้องใช้ทุนมากและอาจเกดิความเส่ียงและความไม่แน่นอนมากมาย โดยอาจ
ไม่สามารถท าตามแผนดังกล่าวไว้ตามที่คาดการณ์ไว้ อาจต้องใช้เงินเกินงบประมาณ และอาจไม่บรรลุผลทางเศรษฐกจิหรือเชิง
พาณิชย์ตามทีก่ าหนดไว้ 

บริษทัคาดว่าจะจัดหาเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษทั รวมถึงการควบรวมกิจการและการเขา้ซ้ือกิจการ การ
ปรับปรุงโรงงานของบริษทั หรือค่าใชจ่้ายในการลงทุน (capital expenditure) อ่ืน ๆ โดยการกูย้ืมเงิน และจากกระแสเงินสด
ภายใน หากบริษทัไม่ได้รับเงินกู้ท่ีมีเง่ือนไขท่ียอมรับได้ในเวลาท่ีตอ้งการ หรือหากกระแสเงินสดภายในไม่เพียงพอท่ีจะ
สนบัสนุนแผนการเติบโตของบริษทั บริษทัอาจตอ้งจดัหาเงินทุนจากออกตราสารดา้นทุน (equity financing) เพ่ิมเติม ซ่ึงอาจท า
มูลค่าหุน้ลดลง นอกจากน้ี หากบริษทัไม่สามารถระดมเงินทุนส าหรับค่าใชจ่้ายดา้นทุนท่ีจ าเป็นต่อการรักษา ขยาย หรือปรับปรุง
โรงงานของบริษทัได ้ก็อาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษทั 

การด าเนินการตามแผนการขยายธุรกิจของบริษทัอาจประกอบไปดว้ย (ก) การก่อสร้างโรงงานใหม่หรือขยายโรงงานท่ี
มีอยู่เดิม ซ่ึงอาจท าให้บริษทัมีความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้ม วิศวกรรม การก่อสร้าง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเปิด
ด าเนินการโรงงาน และ (ข) การเลือกหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ใหม่ๆ เช่น ผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูจ้ดัหาสินคา้หรือบริการรายใหม่ในตลาด
ใหม่ๆ ท่ีบริษทัตั้งใจท่ีจะผลิตและ/หรือขายสินคา้ของบริษทั ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายเกินงบประมาณ ความล่าชา้ ประสิทธิภาพ
หรือคุณภาพของการผลิต หรือการใชก้ าลงัการผลิตต ่ากวา่ระดบัท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงอาจท าใหร้ะยะเวลาการคืนทุนส าหรับการลงทุน
ยาวนานกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ทั้งน้ี ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการของบริษทัอาจน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้หรือโครงการ
ดงักล่าวอาจไม่สามารถด าเนินการให้อยูร่อดไดใ้นเชิงพาณิชย ์ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะ
ทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

การฟ้องร้อง การด าเนินคด ีการสอบสวนของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานก ากบัดูแล และ/หรือกระบวนการต่าง ๆ อาจท าให้
บริษทัเกดิความรับผดิอย่างมีนัยส าคญั และส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการการด าเนินงานทางการเงินของบริษทั 

บริษทัอาจตกเป็นคู่ความเป็นคร้ังคราวในการฟ้องคดี กระบวนการทางกฎหมายหรืออนุญาโตตุลาการ การสอบสวน
ของรัฐบาลหรือหน่วยงานก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะประเด็นดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา การฉอ้ฉล การ
ปฏิบติัทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม ความรับผิดในผลิตภณัฑ ์สิทธิเรียกร้องท่ีเก่ียวกบัพนกังาน สิทธิเรียกร้องในเร่ืองการผิดสัญญา 
และการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์

การสู้คดีในกระบวนการดงักล่าวอาจท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายจ านวนมาก และท าให้ผูบ้ริหารตอ้งหนัเหความสนใจจากการ
ด าเนินงานประจ าวนั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษทั บริษทัไม่สามารถรับรอง
ไดว้า่บริษทัจะสู้คดีชนะ และไม่สามารถรับรองไดว้า่การตดัสินใจของผูบ้ริหารเก่ียวกบัความส าคญัของเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงรวมถึง
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การกนัส ารองทางบญัชีส าหรับคดีความดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์อนัเป็นท่ีสุดของคดีความหรือกระบวนการดงักล่าว 
บริษทัอาจตอ้งเรียกคืนสินคา้ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาจสัง่ใหบ้ริษทัระงบัการจดัจ าหน่ายและจ าหน่ายสินคา้บางรายการ การ
ฟ้องคดีและภาพลกัษณ์ท่ีเส่ือมเสียอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อช่ือเสียงและยอดขายของบริษทั  

หากบริษทัไม่สามารถสูค้ดีหรือประนีประนอมในการฟ้องคดี กระบวนการทางกฎหมายหรืออนุญาโตตุลาการ หรือไม่
สามารถประเมินระดบัความร้ายแรงของคดีความนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก็อาจท าใหบ้ริษทัเกิดความรับผิด และในกรณีท่ีความรับผิด
นั้นไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากการประกนัภยัหรือคุม้ครองเพียงบางส่วน ยอ่มอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ 
สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบของรัฐบาล หรือการที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่  อาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อธุรกจิ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกจิของบริษทั 

บริษทัอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป กฎหมายวา่
ดว้ยความปลอดภยัของสินคา้และการแข่งขนัทางการคา้ในประเทศไทย เวยีดนาม และประเทศอ่ืนๆอ่ืน ๆ  ท่ีบริษทัจ าหน่ายสินคา้
ของบริษทั การแทรกแซงของรัฐบาลและ/หรือการเปล่ียนแปลงทางกฎระเบียบอาจท าใหเ้กิดกฎระเบียบใหม่ๆใหม่ ๆ และ/หรือ
การเปล่ียนแปลงในการตีความกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีอยู ่ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดตน้ทุนดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
รวมถึงเสียเวลาการด าเนินงานของผูบ้ริหารของบริษทั หากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั 
บริษทัอาจมีความเส่ียงทางกฎหมาย เช่น การด าเนินคดี ซ่ึงอาจท าใหก้ารด าเนินงานหยดุชะงกั และเพ่ิมตน้ทุนของบริษทัในการ
ประกอบธุรกิจ และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

ประการสุดทา้ย การด าเนินงานแบบบูรณาการของบริษทัประกอบดว้ยธุรกรรมระหวา่งประเทศจ านวนมาก ซ่ึงรวมถึง
การส่งออกและน าเขา้วตัถุดิบและสินคา้ท่ีผลิต ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาททางการเมืองและ/หรือทางการคา้ หรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย
คุ้มครองฉบับใหม่ท่ีจ ากัดไม่ให้บริษัทเข้าถึงตลาดบางประเทศ หรือเพ่ิมต้นทุนในการน าเขา้หรือส่งออกวสัดุและสินคา้ 
โดยเฉพาะในประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินงาน อาจจะส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการผลิต ตน้ทุน
การผลิต ผลประกอบการ ก าไร และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

บริษัทต้องใช้ใบอนุญาตและหนังสืออนุมัติซ่ึงจ าเป็นในการประกอบกิจการ การก่อสร้างโรงงานผลิต หรือการใช้อุปกรณ์
บางอย่าง มีความแตกต่างกันและอาจประสบปัญหาในการขอรับใบอนุญาตและหนังสืออนุมัติดงักล่าว และเมื่อได้รับแล้วอาจมี
การแก้ไขเพิม่เติม จ ากดัหรือยกเลกิ และอาจไม่สามารถต่ออายไุด้ 

บริษทัจ าเป็นตอ้งมีใบอนุญาต หนงัสือรับรอง หนงัสืออนุมติั และความเห็นชอบต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งการก่อสร้างโรงงาน และใชง้านอุปกรณ์พิเศษบางอยา่งในประเทศไทยและเวียดนาม และเม่ือไดรั้บใบอนุญาต หนงัสือ
รับรอง หนังสืออนุมติั และ/หรือความเห็นชอบดังกล่าวแลว้ จะตอ้งมีการพิจารณาทบทวนตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นคร้ังคราว ทั้งน้ี โดยปกติใบอนุญาต หนงัสือรับรอง 
หนังสืออนุมติั และความเห็นชอบดงักล่าวจะมีก าหนดระยะเวลา และบริษทัคาดว่าจะตอ้งต่ออายุใบอนุญาตต่าง ๆ ก่อนครบ
ก าหนด อยา่งไรก็ตามใบอนุญาต หนงัสือรับรอง หนงัสืออนุมติั และความเห็นชอบนั้นโดยทัว่ไปจะก าหนดเง่ือนไขบางประการ 
และบริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่บริษทัจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี การท่ีบริษทัไม่สามารถ
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ปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไข หรือไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสืออนุมติั และความเห็นชอบท่ีจ าเป็นในการ
ประกอบธุรกิจ หรือต่ออายลุ่าชา้ อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญักบัธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

ในบางกรณี บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดทั้งหมดของกฎระเบียบขอ้บงัคบั ใบอนุญาตก่อสร้าง และวธีิปฏิบติัของ
ธุรกิจในบางประเทศท่ีบริษทัเขา้ไปประกอบกิจการ เช่น ในประเทศไทย บริษทัยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ. 1) 
ใบอนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคาร (แบบ อ.5) และ/หรือ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ. 6) ซ่ึงจ าเป็นในการก่อสร้างและใช้
อาคาร ทั้งน้ี ทางราชการส่วนทอ้งถ่ินสามารถออกค าสัง่ใหห้ยดุใชอ้าคารจนกวา่จะไดรั้บใบอนุญาต หรือมีค าสัง่ใหร้ื้อถอนอาคาร
ดงักล่าว หากบริษทัไม่ไดรั้บใบอนุญาต หรือไม่สามารถหาสถานท่ีใหม่ไดท้นัเวลา หรือในเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการดงักล่าว ยอ่มอาจท าให้การด าเนินธุรกิจหยดุชะงกัและอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะ
ทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั อีกทั้ง บริษทัอาจไดรั้บโทษทางอาญาในกรณีท่ีใชอ้าคารโดยฝ่าฝืน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารของประเทศไทย 

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเพ่ิมข้ึน หรือการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอาจท าให้เกิดความล่าชา้ และค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม
ในการขอรับหรือต่ออายใุบอนุญาต หนงัสือรับรอง หนงัสืออนุมติั และความเห็นชอบ หรือตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการลงทุน (capital 
expenditure) เพ่ิมเติม ตลอดจนค่าก่อสร้าง ค่าปฏิบติัตามกฎระเบียบ และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
กฎหมายและกฎระเบียบวา่ดว้ยการสาธารณะสุข ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั และใชบ้งัคบัใน
เร่ืองต่าง ๆ รวมถึงความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของลูกจา้ง การปล่อยของเสียทางอากาศและทางน ้ า การจดัเก็บ บ าบดัของเสีย 
การปล่อยและก าจดัของเสีย สถานท่ีตั้งโรงงาน การท าความสะอาดสถานท่ี การใชน้ ้ าบาดาล การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเป็น
อนัตราย และเร่ืองอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงบริษทัจ าเป็นตอ้งมีใบอนุญาต หนงัสืออนุมติั หนงัสือรับรอง และการ
เห็นชอบเป็นการเฉพาะในเร่ืองดงักล่าว 

นอกจากน้ี การด าเนินงานของโรงงานของบริษทัยงัข้ึนอยูก่ารท่ีบริษทัสามารถท าสัญญาเช่าหรือต่ออายสุัญญาเช่า (ไม่
วา่จะบนเง่ือนไขทางการคา้ท่ีน่าพอใจหรือไม่ก็ตาม) และจะตอ้งมีหลกัฐานการถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินในรูปของโฉนดเพ่ือหลีกเล่ียง
การโตแ้ยง้กรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคารท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจจะเกิดข้ึน 

หากบริษทัไม่ได้รับใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสืออนุมติั หรือความเห็นชอบ ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาต 
หนังสือรับรอง หนังสืออนุมติั หรือความเห็นชอบ ไม่สามารถแกไ้ขการไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดของใบอนุญาต หนังสือ
รับรอง หนงัสืออนุมติั หรือความเห็นชอบ หรือไม่สามารถจดัส่งหลกัฐาน ส าเนา หรือตน้ฉบบัของใบอนุญาต หนงัสือรับรอง 
หนงัสืออนุมติั หรือความเห็นชอบเม่ือทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งร้องขอ บริษทัอาจถูกปรับเงินหรือไดรั้บบทลงโทษทางปกครอง 
หรือถูกด าเนินการทางกฎหมาย รวมทั้งถูกยกเลิกหรือระงบัการด าเนินงานของโรงงานของบริษทั ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

บริษทัอาจมีความรับผดิเกีย่วกบัอุบัติเหตุทีเ่กดิขึ้นทีโ่รงงานผลติของบริษทั 

การด าเนินงานโรงงานของบริษทัในประเทศไทยและเวยีดนามเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองจกัรหนกั และการเกิดอุบติัเหตุ
ในโรงงานผลิตของบริษทัอาจท าให้พนกังานไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ้ ทั้งน้ี จากลกัษณะการด าเนินงานของบริษทัท าให้
บริษทัมีความเส่ียงในเร่ืองเคร่ืองจกัรท างานผิดพลาด ปัญหาทางเทคนิค การใชแ้ละการจดัเก็บวสัดุไวไฟ และความผิดพลาดท่ี
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เกิดจากการท างานของคน อน่ึงนอกจากบริษทัจะใชม้าตรการและการควบคุมดา้นความปลอดภยัเพ่ือการปฏิบติัตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของประเทศ รวมทั้งแนวปฏิบติัท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมแลว้ บริษทัยงัจดัการฝึกอบรมพนกังาน
รวมทั้งด าเนินนโยบายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัสุขอนามยัและความปลอดภยัในการท างานในบริษทัยอ่ยทั้งหมดอยา่งเขม้ขน้และ
สม ่าเสมอ อย่างไรก็ดี นโยบาย การฝึกอบรม มาตรฐานและมาตรการและระบบดา้นความปลอดภยัซ่ึงบริษทัน ามาใชอ้าจไม่
สามารถป้องกนัอุบติัเหตุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี หากเกิดอุบติัเหตุข้ึนในโรงงานของบริษทั บริษทัอาจจะตอ้งรับผิดต่อการ
เสียชีวิตหรือความเสียหายของทรัพยสิ์น ค่ารักษาพยาบาล การจ่ายเงินส าหรับการลาเพ่ือท าการรักษาพยาบาล ค่าปรับหรือ
บทลงโทษจากการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั นอกจากน้ี บริษทัอาจตอ้งประสบปัญหาในเร่ืองธุรกิจหยดุชะงกัท่ี
เกิดจากการท่ีตอ้งปิดการท างานของอุปกรณ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสอบสวนของทางราชการ หรือการด าเนินมาตรการดา้นความ
ปลอดภยัเน่ืองจากอุบติัเหตุดงักล่าว อน่ึง มาตรการดา้นความปลอดภยัเพ่ิมเติมซ่ึงก าหนดโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศท่ี
บริษทัเขา้ไปประกอบธุรกิจอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยส าคญัต่อลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั อนัจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ช่ือเสียง สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

บริษทัอาจไม่มีการประกนัภัยเพยีงพอทีจ่ะคุ้มครองความเสียหายทัง้ปวงทีเ่กดิขึ้นซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญั
ต่อการประกอบธุรกจิของบริษทัหรือในเร่ืองอื่น ๆ 

โดยทัว่ไปการประกอบธุรกิจของบริษทัมีความเส่ียงหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล 
ความเส่ียงดงักล่าวรวมถึงการระเบิด ไฟไหม ้แผ่นดินไหว ภยัธรรมชาติ และภยัพิบติั การช ารุดเสียหายของเคร่ืองจกัร และ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ขดัขอ้งหรือท างานไดต้  ่ากวา่มาตรฐานของ การติดตั้งหรือการใชง้านอุปกรณ์โดยไม่เหมาะสม อุบติัเหตุ 
การก่อความไม่สงบ ความไม่แน่นอนทางการเมือง การก่อการร้าย ปัญหาในการปฏิบติังาน การขนส่งหยดุชะงกั หรือขอ้พิพาท
ดา้นแรงงาน ความเส่ียงเหล่าน้ีอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิต ท าลายหรือก่อความเสียหายกบัทรัพยสิ์นและ
อุปกรณ์ และอาจส่งผลให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัถูกจ ากดั หรือหยดุชะงกัและเกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา แมว้า่
บริษทัจะประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของความคุม้ครองดา้นประกนัภยัของบริษทัเป็นประจ า แต่หากเกิดความ
เสียหายอยา่งมีนยัส าคญัข้ึน กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีบริษทัท าไวอ้าจไม่เพียงพอท่ีจะชดใชค้วามเสียหายดงักล่าว ทั้งน้ี หากความ
เสียหายของบริษทัมีจ านวนเกินกวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่สามารถเรียกร้อง
จากประกนัภยัได ้ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนยัส าคญั อน่ึง ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบัน้ี บริษทัไม่ไดท้ าประกนัภยัความรับผิดในผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดยบริษทัในประเทศ
เวยีดนาม เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นขอ้ก าหนดทางอุตสาหกรรม หรือไม่ใช่วธีิปฏิบติัโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมของบริษทั การใชสิ้ทธิ
เรียกร้องส าหรับความรับผิดในผลิตภณัฑท่ี์อาจเกิดข้ึนกบับริษทัในอนาคตในกรณีท่ีสามารถเรียกร้องไดส้ าเร็จ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญักบัธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

นอกจากน้ี บริษทัอาจไม่สามารถท าประกนัภยัในประเภทท่ีบริษทัเห็นวา่จ าเป็น หรือไดรั้บความคุม้ครองท่ีจ าเป็นหรือ
เพียงพอ หรือในอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัเห็นวา่เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากมีการข้ึนเบ้ียประกนัภยัอยา่งมีนยัส าคญั
เม่ือมีการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทั หากบริษทัไม่สามารถปรับราคาผลิตภณัฑข์องบริษทัไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับค่าใช้จ่ายด้านเบ้ียประกันภัยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได้ ค่าเบ้ียประกันท่ีสูงข้ึนอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญกับค่าใช้จ่ายและความสามารถในการท าก าไรของบริษทั นอกจากน้ี กรณีท่ีเกิดความเสียหายท่ีบริษทัไม่ได้ท า
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ประกนัภยัไวอ้ยา่งเหมาะสมหรือเพียงพอ หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องจ านวนมากหน่ึงกรณีหรือหลายกรณีจากบริษทัไดส้ าเร็จและ
มีจ านวนเกินกว่าความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีมีอยู ่กรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั การเปล่ียนแปลงของเง่ือนไขในกรมธรรมป์ระกนัภยั
ของบริษทั (รวมทั้งการเพ่ิมค่าเบ้ียประกนัภยั การก าหนดความเสียหายส่วนแรกจ านวนมาก หรือขอ้บงัคบัในเร่ืองการประกนัภยั
ร่วม) อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญักบัธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

บริษัทต้องเก็บรักษา คุ้มครอง และ/หรือ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้ดีขึ้น และบริษัทอาจมีความเส่ียง
เกีย่วกบัการจดัการข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัมีการพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบกิจการ การควบคุมคุณภาพ การติดต่อกบัลูกคา้ และการดูแล
รักษาความถูกตอ้งและประสิทธิภาพด้านการเงิน ทั้ งน้ี ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของบริษทั และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชร้องรับค าสั่งซ้ือ การผลิต การส่งมอบผลิตภณัฑ ์และการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัของบริษทัมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งกบัการด าเนินงานของบริษทั หากบริษทัไม่ไดจ้ดัสรรหรือบริหารจดัการทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการจดัท าและ
รักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม หรือหากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัเกิดการหยุดชะงัก
หรือไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติแลว้ อาจท าใหเ้กิดความผิดพลาดในการท าธุรกรรม การประมวลผลท่ีไม่มีประสิทธิภาพ การ
สูญเสียลูกคา้ การหยดุชะงกัของธุรกิจ หรือเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาจากการละเมิดระบบความ
ปลอดภยัรวมทั้งการโจมตีการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ 

การโจมตีการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ซอฟต์แวร์อนัตราย ความพยายามจะเขา้ถึง
ขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และการละเมิดระบบความปลอดภยัทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ ซ่ึงอาจท าใหร้ะบบงานหยดุชะงกั มีการ
ร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือขอ้มูลท่ีมีการคุม้ครองออกมาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และเกิดความเสียหายของขอ้มูล ทั้งน้ี 
บริษัทเช่ือว่าบริษัทได้ใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเ ส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบปฏิบติัการของบริษทัจากการโจมตีดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม การท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดถึ้งช่วงเวลา ลกัษณะ และขอบเขต
ของการโจมตี ท าใหบ้ริษทัอาจประสบกบัปัญหาการหยดุชะงกัของการด าเนินงาน เกิดความเสียหายกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
และเกิดความเส่ียงต่อขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากน้ี หากระบบบริหารจดัการขอ้มูลของบริษทัไม่ด าเนินการเก็บรวบรวม เก็บ
รักษา ประมวลผล และรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเน่ืองจาก
อุปกรณ์ไม่สามารถใชก้ารไดต้ามปกติหรือมีขอ้จ ากดั การมีซอฟตแ์วร์ไม่เพียงพอ ระบบล่ม การโจมตีการรักษาความปลอดภยั
ทางไซเบอร์ หรือความผิดพลาดท่ีเกิดจากการกระท าของคน อาจท าใหบ้ริษทัตอ้งสูญเสียความสามารถในการวางแผนงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ การคาดการณ์และด าเนินการตามแผนธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถในการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากเกิดการสูญเสียความสามารถไม่วา่ขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัอยูใ่ตบ้งัคบัของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีก าหนดใหอ้งคก์รต่าง ๆ ตอ้งคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ดว้ย เช่น ในกรณีของประเทศไทย พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
ก าหนดให้การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติัของพรบ. คุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ไดมี้การออกพระราชกฤษฎีกาตามพรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
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เพ่ือเล่ือนการบงัคบัใชบ้ทบญัญติัและบทเฉพาะกาลของพรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่หน่วยงานและกิจการต่าง ๆ จาก
เดิมท่ีก าหนดให้บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ดงันั้น ณ ปัจจุบนัจึงไม่สามารถประเมินผลกระทบของพรบ. คุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะมีกับการประกอบธุรกิจของบริษทัได้อย่างเต็มท่ี ส าหรับกรณีของประเทศเวียดนาม กฎหมายฉบบัท่ี 
24/2018/QH14 เก่ียวกบัความปลอดภยัทางไซเบอร์มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ก าหนดใหกิ้จการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีให้บริการบนเครือข่ายโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตซ่ึงเก็บรวบรวม ใช ้วิเคราะห์ หรือประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของผูใ้ชบ้ริการ หรือขอ้มูลท่ีผูใ้ชบ้ริการสร้างข้ึนในประเทศเวียดนาม ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล
ดงักล่าวในประเทศเวียดนามตามระยะเวลาท่ีรัฐบาลเวียดนามก าหนด ซ่ึงกฎหมายและกฎระเบียบเหล่าน้ีจะมีการเปล่ียนแปลง
เป็นคร้ังคราว การปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว และการน ากฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ มาใช ้การตีความกฎหมายดงักล่าวใหม่ 
และการออกกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตวัและการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ฉบับใหม่ รวมถึงกฎระเบียบและ
ขอ้ก าหนดใหม่ ๆ อาจท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพ่ิมข้ึน และอาจจ ากดัหรือก าหนดให้บริษทัปรับเปล่ียนการด าเนินงาน
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

ความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลประกอบการของบริษทั 

บริษทัมีความเส่ียงในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทั้งการแขง็ค่าหรือการอ่อนค่าของเงินบาทไทยและเงิน
ดองของเวียดนามซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีบริษทัในประเทศไทยและบริษทัยอ่ยของบริษทัในเวียดนามใชใ้นการด าเนินงาน และการ
แขง็ค่าหรืออ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีส่วนใหญ่บริษทัใชใ้นการซ้ือวตัถุดิบ ในการบริหารจดัการความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนั้น บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว ทั้งน้ี แมว้า่บริษทัจะไดท้ าการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว แต่บริษทัก็ไม่อาจรับรองไดว้า่บริษทั
จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งโดยสมบูรณ์ นอกจากน้ี เน่ืองจาก
สกุลเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินรวมของบริษทัเป็นเงินบาทจึงมีความเส่ียงว่าความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีใชใ้นการแปลงค่าเงินเพ่ือจดัท างบการเงินรวมของบริษทัย่อยของบริษทัซ่ึงไม่ใช่เงินบาท (เช่น บริษทัย่อยของ
บริษทัในเวยีดนาม) อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินและผลประกอบการของกลุ่มของบริษทั 

นอกจากน้ี การแข็งค่าของสกุลเงินทอ้งถ่ินเม่ือเทียบกบัสกุลเงินของประเทศท่ีบริษทัส่งออกผลิตภณัฑข์องบริษทัไป
จ าหน่ายอาจส่งผลในทางลบต่อความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของผลิตภณัฑข์องบริษทั และอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัดว้ย โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ 
“การวิเคราะห์และค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ  —ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัท-ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา” 

ความผนัผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทั 

หน้ีสินทางการเงินของบริษทัท าให้บริษทัมีความเส่ียงในเร่ืองความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียท่ีไม่เอ้ืออ านวยอาจส่งผลในทางลบต่อผลประกอบการและกระแสเงินสดของบริษทั เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ี
เพ่ิมข้ึนจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อตน้ทุนทางการเงินในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน้ีสินของบริษทัซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ทั้งน้ี หากมี
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวหรือเกิดผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อกระแสเงินสดและผลประกอบการของบริษทัอยา่ง
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มีนยัส าคญั ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการลงทุนของบริษทัและด าเนินการตามแผนการขยายกิจการโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การควบรวมกิจการและซ้ือกิจการซ่ึงยอ่มไดรั้บผลกระทบ 

บริษทัอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการหยดุงาน การชะลองาน ต้นทุนแรงงานทีเ่พิม่ขึ้น และปัญหาด้านแรงงานอื่น ๆ 

พนกังานของบริษทัส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน แมใ้นปัจจุบนับริษทัจะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังานของ
บริษทั แต่อาจมีความเป็นไปไดว้า่จะเกิดขอ้พิพาทข้ึนในอนาคต หรือจ านวนพนกังานท่ีเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอาจเพ่ิมข้ึน 
นอกจากน้ี ลูกคา้และผูจ้ดัหาสินคา้บางรายของบริษทัก็มีพนกังานท่ีเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ดงันั้น การหยุดงานหรือการ
ชะลองานท่ีลูกคา้หรือผูจ้ดัหาสินคา้ของบริษทัจะตอ้งประสบอาจส่งผลใหค้วามตอ้งการในผลิตภณัฑข์องบริษทัลดลงหรือท าให้
ขาดแคลนวตัถุดิบซ่ึงอาจน าไปสู่การชะลอตวัหรือปิดโรงงานผลิตของบริษทั ในกรณีท่ีบริษทั ลูกคา้หรือผูจ้ดัหาสินคา้ของบริษทั
ประสบปัญหาการหยดุงานหรือการชะลองานอนัเน่ืองมาจากการด าเนินการของพนกังาน ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมี
นยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการและโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัอยูใ่ตบ้งัคบักฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกบัการจา้งงานในประเทศท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่ใน
กรณีท่ีกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ซ่ึงเอ้ือประโยชน์แก่พนกังานมากกวา่กฎหมายและกฎเกณฑเ์ดิมมีผลใชบ้งัคบั (เช่น การเพ่ิม
ค่าจา้งขั้นต ่าหรือการลดระยะเวลาในการบอกเลิกสญัญาจา้งโดยพนกังงาน) ก็อาจส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตของบริษทัเพ่ิมข้ึน และ
อาจส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทั เช่น ในเวียดนาม ประมวลกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ฉบบัท่ี 45/2019/ 
QH14 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และจะใชบ้งัคบัทั้งกบันายจา้งและลูกจา้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยจะเป็นการแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกบัการจา้งงานของเวียดนามเพ่ือให้ความคุม้ครองแก่ลูกจา้งมากกวา่นายจา้ง 
นอกจากน้ี ในแต่ละประเทศท่ีบริษทัประกอบกิจการ บริษทัตอ้งอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเขา้
เมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งพนกังานภายนอก และขอ้ก าหนดในเร่ืองวีซ่าและใบอนุญาตท างานส าหรับพนกังานต่างชาติ การ
เปล่ียนแปลงกฎหมายแรงงาน การตีความกฎหมายแรงงานใหม่ หรือนโยบายการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดข้ึน และ/หรือ การ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การก าหนดขอ้ก าหนดในเร่ืองเก่ียวกบัการท างานล่วงเวลา ในการน้ีอาจท าให้
บริษทัตอ้งติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งให้มากข้ึน ในบางกรณี อาจมีความเป็นไปไดว้า่
บริษทัยอ่ยของบริษทัอาจไม่ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบดงักล่าวและการติดตามตรวจสอบดงักล่าวก็ไม่อาจยนืยนัได้
วา่บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบดงักล่าวอยา่งครบถว้นในอนาคต นอกเหนือจากน้ี บริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งอาจ
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงกระบวนการจา้งงาน เช่น เพ่ิมการใชอุ้ปกรณ์และระบบอตัโนมติั หรือการเพ่ิมจ านวนพนกังาน ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

ประการสุดทา้ย เน่ืองจากเคยมีกรณีของการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือของบริษทัในประเทศไทย ในกรณีท่ีมีปัญหา
แรงงานขาดแคลนไม่ว่าในประเทศไทยหรือในตลาดหลกัอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัประสงค์จะขยายธุรกิจออกไป ก็อาจท าให้บริษทัมี
ปัญหาในการสรรหาหรือรักษาพนกังานไว ้รวมถึงอาจจะมีตน้ทุนดา้นแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

บริษทัมีความเส่ียงเกีย่วกบักฎหมายการแข่งขันทางการค้า และกฎระเบียบในเร่ืองทางเศรษฐกจิและทางปกครองอื่น ๆ 

จากการท่ีบริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีส าคญัทั้งในตลาดสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลในประเทศไทยและเวียดนาม และ
ตลาดโลจิสติกส์ในประเทศไทย บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้หรือศาลอาจ
จ ากัดหรือห้ามบริษทัมิให้ท าการควบรวมกิจการ เขา้ซ้ือกิจการ หรือขายกิจการใด ๆ ในอนาคต นอกจากน้ี กรณีการฝ่าฝืน
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กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้อาจเกิดข้ึนจากการเขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นบริษทัในเครือแห่งอ่ืนในอนาคต ในกรณีเช่นน้ี 
อาจมีความเป็นไปไดท่ี้หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ของแต่ละประเทศจะเขา้ตรวจสอบกรณี
ดงักล่าวซ่ึงอาจเกิดผลกระทบ และตอ้งน ากฎหมายการแข่งขนัทางการคา้มาใชบ้งัคบัในการเขา้มาท าการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ล่าสุดน้ีประเทศเวียดนามไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายฉบบัท่ี 23/2018/QH14 วา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้เม่ือวนัท่ี 12 
มิถุนายน 2561 และกฤษฎีกาฉบบัท่ี 35/2020/ND-CP  (เรียกรวมกนัวา่ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของเวยีดนาม”) ซ่ึงก็อาจ
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดเวียดนาม เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ฉบบั
เก่า กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ของเวียดนามฉบบัใหม่มีการขยายขอบเขตการบงัคบัใชอ้อกไป นบัจากวนัท่ี15 พฤษภาคม 
2563 ซ่ึงกฎหมายฉบบัท่ี 35/2020/ND-CP จะมีผลใชบ้งัคบั สภาการแข่งขนัทางการคา้แห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National 
Competition Council) จะไม่เพียงตรวจสอบส่วนแบ่งการตลาดรวมของบริษทัท่ีเกิดจากธุรกรรมการเขา้ซ้ือกิจการทั้งในและนอก
ประเทศ (ซ่ึงรวมทั้งการซ้ือหุน้และซ้ือทรัพยสิ์น) และธุรกรรมการควบรวมกิจการดงักล่าวเท่านั้น แต่ยงัจะตรวจสอบมูลค่าของ
สินทรัพยร์วม ปริมาณยอดขายหรือปริมาณการซ้ือทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในตลาดเวียดนามของบริษทัหรือบริษทัในกลุ่มของบริษทั 
รวมถึง มูลค่าของธุรกรรม เพ่ือดูวา่ธุรกรรมท่ีถูกตรวจสอบจะเขา้ข่ายตอ้งมีการแจง้เก่ียวกบัการกระจุกตวัทางเศรษฐกิจหรือไม่ 
ซ่ึงในระหวา่งการจดัตั้งสภาการแข่งขนัทางการคา้แห่งชาติเวียดนาม  (Vietnam National Competition Council) นั้น องคก์รการ
แข่งขนัทางการคา้และผูบ้ริโภคของเวยีดนาม (Vietnam Competition and Consumer Authority) จะเป็นหน่วยงานซ่ึงควบคุมดูแล
เร่ืองการแข่งขนัทางการคา้ในประเทศเวยีดนาม ทั้งน้ี เน่ืองจากกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ของประเทศเวยีดนามมีการก าหนด
เพดานมูลค่าธุรกรรมการควบรวมกิจการท่ีค่อนขา้งต ่า บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่บริษทัจะไม่ตกอยูภ่ายใตก้ระบวนพิจารณา
ค าขออนุญาตการควบรวมกิจการและการเขา้ซ้ือกิจการในเวยีดนามในอนาคต (หากมี) ท่ีตอ้งใชเ้วลานาน  

การตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้หรือกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองอ่ืน ๆ แมจ้ะเป็นการตรวจสอบท่ียงัไม่มีหลกัฐานพิสูจน์เก่ียวกบัการฝ่าฝืนดงักล่าว ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจของบริษทัและการด าเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี หากพบวา่มีการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบดงักล่าวจริงก็
อาจท าให้บริษทัตอ้งเสียค่าปรับเป็นจ านวนมาก และ/หรือ ถูกผูเ้สียหายใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหาย อีกทั้ง ค  าตดัสินเก่ียวกบั
กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ของหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลหรือศาลท่ีบริษทัไดรั้บ ซ่ึงรวมถึงการห้ามการกระท าการ
ร่วมกนัเพ่ือจ ากดัการแข่งขนัหรือควบรวมกิจการ หรือการก าหนดบทลงโทษ การเรียกเก็บค่าปรับจ านวนมาก หรือการก าหนด
เง่ือนไขและภาระหนา้ท่ีท่ีเป็นภาระสูง อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อกระแสเงินสด สถานะทางการเงิน ผล
ประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

บริษทัอาจต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าทีเ่กีย่วข้องกบัค่าความนิยมและสินทรัพย์อื่น ๆ 

บริษทัมีค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวนมากหลงัจากท่ีบริษทัมีการน าหลกัการบญัชีในการเขา้ซ้ือกิจการ
มาใชเ้ก่ียวกบัการเขา้ซ้ือกิจการของบริษทั รวมถึงการเขา้ซ้ือกิจการของอดิศร Thipha Cables  Dovina และ TCI  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ค่าความนิยมของบริษทัมีจ านวน 6,061 ลา้นบาท บริษทัเห็นว่าการควบรวมและซ้ือกิจการในอนาคตท่ีบริษทั
วางแผนไวต้ามกลยทุธ์การขยายกิจการของบริษทัจะช่วยท าใหร้ายการค่าความนิยมเพ่ิมจากท่ีมีในปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั โดย
บริษทัตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจ าทุก
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ปี นอกจากน้ี บริษทัยงัตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีทราบแน่นอน รวมทั้งของท่ีดิน 
โรงงาน และอุปกรณ์หากมีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่สินทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า 

ในการประเมินการดอ้ยค่าท่ีอาจเกิดข้ึนจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจเป็นอยา่งมาก และจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยทัว่ไป การ
ถดถอยในตลาดหน่ึงหรือหลายตลาดท่ีบริษทัประกอบกิจการอยู ่หรือการลดลงของผลด าเนินงานทางการเงิน และ/หรือแนวโนม้
ในอนาคตอาจท าใหมู้ลค่าสินทรัพยข์องบริษทัลดลง และท าใหบ้ริษทัมีสินทรัพยท่ี์เกิดการดอ้ยค่า อน่ึง บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดมีมูลค่ามากกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืน อน่ึง การขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ
และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 

บริษทัต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการควบคมุภายใน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ด้านจริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมบางแห่งภายในกลุ่มของบริษทัมีการประกอบธุรกิจในประเทศท่ีมีปัญหาการทุจริต รวมถึง
การทุจริตของรัฐบาล บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด รวมถึงหลกัจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั 
อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีความเส่ียงท่ีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมท่ีระบุไวข้า้งตน้ หรือเจา้หนา้ท่ี กรรมการ พนกังานและตวัแทนของ
บริษทัดงักล่าวอาจไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัหรือหลกัจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ซ่ึงการไม่ปฏิบติัดงักล่าวอาจท าให้
บริษทัไดรั้บบทลงโทษทั้งทางแพง่และ/หรือทางอาญาอยา่งมีนยัส าคญั มีความเส่ียงท่ีจะถูกยดึใบอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาต ถูก
ห้ามท าสัญญากบัภาครัฐ ตลอดจนไดรั้บบทลงโทษอ่ืนๆอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นการลงโทษบริษทั พนกังาน ผูบ้ริหาร หรือตวัแทน
ของบริษทั และอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อช่ือเสียง ธุรกิจ ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษทั 

สถาบันจดัอันดบัความน่าเช่ือถอือาจปรับลดอันดบัหรือแนวโน้มความน่าเช่ือถอืของไทยและเวยีดนามได้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ประเทศไทยไดรั้บอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ โดยการจดัอนัดบัของ Fitch ไดรั้บอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ Baa1 โดยการจดัอนัดบัของ Moody และไดรั้บอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ โดยการจดัอนัดบัของ Stantard และ
Poor และประเทศเวียดนามไดรั้บอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB โดยการจดัอนัดบัของ Fitch ไดรั้บอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba3- โดย
การจดัอนัดบัของ Moody’s และไดรั้บอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB โดยการจดัอนัดบัของ Stantard และ Poor 

ท่ีผ่านมาสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือบางแห่งไดเ้ตือนว่าอนัดับความน่าเช่ือถือของประเทศไทยและประเทศ
เวียดนามอาจถูกปรับอนัดบัลงเน่ืองจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจและการเงินท่ีอ่อนแอลง โดยอนัดบั
ความน่าเช่ือถือน้ีประเมินจากความสามารถทางการเงินโดยรวมของรัฐบาลไทยหรือเวยีดนามในการช าระหน้ี และความสามารถ
หรือความพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามภาระผกูพนัทางการเงินเม่ือถึงก าหนด ทั้งน้ี บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่ในอนาคตสถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือระหวา่งประเทศจะไม่ปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศไทย ประเทศเวียดนาม บริษทัไทย หรือ
บริษทัเวยีดนาม อน่ึง การลดลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรับหน้ีสาธารณะของประเทศไทยหรือเวยีดนามอาจท าใหค้่าใชจ่้าย
ในการจดัหาเงินทุนส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุนและการจดัหาเงินอ่ืนๆ มีจ านวนสูงข้ึน อีกทั้งการปรับลดอนัดบัดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อความสามารถของบริษทัอ่ืน ๆ รวมถึงบริษทัเองในการจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติม อตัราดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ
ส าหรับหน้ีของกิจการ และเง่ือนไขทางการคา้อ่ืนๆ ส าหรับการจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติม 
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ความเส่ียงเกีย่วกบัประเทศเวยีดนาม 

ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิและกฎหมายในประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนามมีเศรษฐกิจแบบผสมโดยมีทั้งภาครัฐขนาดใหญ่และภาคเอกชนท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งเขม้งวด 
โดยรัฐบาลของประเทศเวียดนามยงัคงใช้อ านาจควบคุมเศรษฐกิจในหลายด้าน และนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐยงัคงมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อภาคเอกชนซ่ึงรวมถึงบริษทัยอ่ยในเวียดนามของบริษทั ดว้ยเหตุน้ี การด าเนินการและนโยบายต่าง 
ๆ ท่ีรัฐบาลเวียดนามเลือกน ามาใชอ้าจมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานประกอบการ และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษทัในประเทศเวยีดนาม 

กฎหมายและหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจเวียดนามยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมพฒันา และยงัไม่ไดรั้บความเช่ือถือ
เท่ากบัของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ โดยกฎหมายของเวียดนามยงัไม่ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความสอดคลอ้งหรือ
มีความชดัเจน อีกทั้งยงัไม่ใช่ระบบกฎหมายท่ีมีบรรทดัฐานมาจากค าพิพากษา (Case Law) ซ่ึงจะสามารถช่วยในการตีความ
กฎหมายได ้นอกจากน้ี ถึงแมจ้ะมีการรับรองใหส้ามารถน าค าพิพากษาของศาลต่างประเทศมาบงัคบัใชใ้นประเทศเวียดนามได ้
แต่ท่ีผา่นมา ก็มีคดีเป็นจ านวนนอ้ยมากท่ีศาลเวยีดนามยอมรับใหมี้การรับรองและบงัคบัตามค าตดัสินช้ีขาดของอนุญาโตตลุาการ
หรือค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ ทั้งน้ี เน่ืองจากยงัคงเป็นดุลยพินิจของศาลเวียดนามท่ีปฏิเสธจะรับรองและบงัคบัใชค้  า
ตดัสินช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการหรือค าพิพากษาของศาลต่างประเทศในเวยีดนามเน่ืองจากเหตุผลดา้นนโยบายสาธารณะ 

ในทางปฏิบัติ บ่อยคร้ังท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการบังคบัใช้กฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นผูช้ี้ขาดความชอบดว้ยกฎหมายและผลการบงัคบัใชต้ามกฎหมายแทนศาล อน่ึง เป็นเร่ืองยากท่ีจะ
คาดการณ์วา่เม่ือใดท่ีระบบกฎหมายของเวยีดนามจะมีความแน่นอน สามารถคาดการณ์ได ้และมีระบบกฎหมายท่ีพฒันามากข้ึน  

นอกจากน้ี กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการต่อตา้นการติดสินบน และการทุจริตในเวยีดนามก็ยงัไม่เขม้งวดเท่ากบั
ประเทศอ่ืนท่ีมีระบบกฎหมายท่ีพฒันาแลว้ และการติดสินบน การฉ้อโกง ความผิดปกติดา้นบญัชี และวิธีปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 
ไม่ชอบกฎหมายหรือทุจริตอ่ืน ๆ ยงัคงตรวจพบไดย้าก อน่ึง การทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระท าของบุคคลภายนอก และการ
ขาดความโปร่งใสในกระบวนการยติุธรรม อาจมีผลต่อความสามารถของบริษทัในการคุม้ครองสิทธิทางกฎหมายของบริษทัใน
ประเทศเวยีดนาม 

ทั้งน้ี มีการคาดวา่การเลือกตั้งสมชัชาแห่งชาติคร้ังท่ี 15 และสภาประชาชนในทุกระดบัส าหรับวาระปี 2564 - 2569 จะ
จัดข้ึนในเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนั้น จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เน่ืองจากมีการคาดการณ์ว่า
โครงสร้างทางกฎหมายของเวียดนามจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตอนัเป็นผลมาจากการเลือกตั้งสมชัชาแห่งชาติและสภา
ประชาชน ดงันั้นจึงอาจมีความเป็นไปไดว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงระบบกฎหมายในเวยีดนามซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบบางประการ
ต่อการด าเนินงานของ Thipha Cables และ Dovina ในประเทศเวยีดนาม 

รัฐบาลเวียดนามอาจเข้าครอบครองธุรกิจของบริษัทในเวียดนามในกรณีที่เกิดสงคราม การจลาจล ภัยพิบัติสาธารณะ หรือเหตุ
ฉุกเฉินระดบัชาต ิ

รัฐธรรมนูญเวียดนามซ่ึงผ่านการพิจารณาของสมชัชาแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 และกฎหมายฉบบัท่ี 
15/2008/QH12 วา่ดว้ยการบงัคบัซ้ือ (compulsory purchase) และการเวนคืนทรัพยสิ์นซ่ึงผ่านการพิจารณาของสมชัชาแห่งชาติ
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เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2551 ก าหนดวา่รัฐบาลเวยีดนามสามารถบงัคบัซ้ือ หรือเวนคืนทรัพยสิ์นไดใ้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะใชท้รัพยสิ์นนั้น (ในกรณีท่ีไม่มีด าเนินการในรูปแบบอ่ืน) ในกรณีต่อไปน้ี 

 มีสงครามหรือการต่อสูเ้พ่ือป้องกนัประเทศในกรณีฉุกเฉิน  

 มีภยัคุกคามความมัน่คงของประเทศ 

 มีความสุ่มเส่ียงว่าจะมีการละเมิดเร่ืองความมัน่คงของประเทศท่ีมีความส าคญัยิ่งหรือเม่ือจ าเป็นตอ้งเสริมสร้างหรือ
คุม้ครองความมัน่คงของประเทศตามกฎหมายวา่ดว้ยการปกป้องกนัและความมัน่คงของประเทศ 

 มีความจ าเป็นตอ้งรับมือกบัความเส่ียงหรือจดัการกบัภยัธรรมชาติหรือโรคระบาดใหญ่ หรือ 

 มีภยัคุกคามร้ายแรงต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิ์นของชาวเวียดนามหากความเส่ียงดงักล่าวไม่สามารถป้องกันได้
ทนัเวลา 

ตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ราคาบงัคบัซ้ือท่ีรัฐบาลเวียดนามจะตอ้งช าระส าหรับทรัพยสิ์นนั้นจะถูกก าหนดจากมูลค่า
ตลาดของทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งหรือราคาของสินทรัพยท่ี์สามารถน ามาเปรียบเทียบได ้โดยรัฐบาลเวยีดนามจะช าระเงินใหเ้จา้ของ
ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งถูกบงัคบัซ้ือในราคาบงัคบัซ้ือดงักล่าวภายใน 45 วนันบัจากวนัท่ีมีการตดัสินใจบงัคบัซ้ือ อยา่งไรก็ตาม เจา้ของ
ทรัพยสิ์นท่ีถูกบงัคบัซ้ืออาจไม่ไดรั้บช าระราคาบงัคบัซ้ือเต็มจ านวน ในกรณีท่ีมีความเสียหายทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ซ่ึง
รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงและความเสียหายสืบเน่ืองซ่ึงเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวกบัการสูญเสียกรรมสิทธ์ิและอ านาจ
ควบคุมทรัพยสิ์นดงักล่าว 

บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่จะไม่มีการเวนคืนทรัพยสิ์นเป็นของรัฐ การยดึทรัพยสิ์นทางปกครอง ขอ้จ ากดัในการส่ง
สกุลเงินต่างประเทศกลับประเทศเกิดข้ึนในอนาคตไม่ว่าจะเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือ
ผลประโยชน์ของชาติ นอกจากน้ี บริษทัก็ยงัไม่สามารถรับรองไดว้า่สิทธิตามกฎหมายของ Dovina และ/หรือ Thipha Cables จะ
ไดรั้บการรับรองและบงัคบัใชไ้ดต้ามกระบวนการทางกฎหมายหรืออนุญาโตตุลาการทั้งในประเทศเวยีดนามหรือในประเทศอ่ืน 
ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีแมว้า่กฎหมายในปัจจุบนัจะก าหนดใหผู้ล้งทุนต่างชาติสามารถไดรั้บการพิจารณาให้ไดรั้บ
ค่าชดเชยในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงกฎหมายของเวียดนามสร้างความเสียหายใหก้บัผลประโยชน์ของผูล้งทุน แต่ก็ยงัไม่มีความ
ชดัเจนว่าจะมีการประเมินความเสียหายดงักล่าวอย่างไร หรือจะมีการก าหนดหรือจ่ายค่าชดเชยอย่างไร ดงันั้น บริษทัจึงไม่
สามารถรับรองไดว้า่ การลงทุนของบริษทัในประเทศเวยีดนามจะไม่ถูกเวนคืนเป็นของรัฐ รวมถึงจะไม่มีการกระท าอ่ืนของรัฐท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของการลงทุนดงักล่าวในประเทศเวยีดนาม 

บริษทัอาจถูกโต้แย้งเกีย่วกบักรรมสิทธ์ิในทีด่นิซ่ึงโรงงานของบริษทัตั้งอยู่หรือโครงการในอนาคตของบริษทัตั้งอยู่หรือจะตั้งอยู่ 

ตามกฎหมายของเวียดนาม กรรมสิทธ์ิในท่ีดินเป็นของประชาชนชาวเวียดนามทั้งหมดโดยรัฐเป็นผูดู้แลสิทธิในท่ีดิน
ดงักล่าวในนามของประชาชน อยา่งไรก็ตาม ประเทศเวยีดนามอนุญาตใหมี้การถือครองสิทธิในการใชท่ี้ดินได ้และเวยีดนามได้
น าระบบการจดทะเบียนสิทธิการใชท่ี้ดินมาใช ้โดยสิทธิการใชท่ี้ดินท่ีมอบใหบุ้คคลหรือองคก์รใดจะไดรั้บการคุม้ครองและมีผล
ผูกพนับุคคลภายนอก ยกเวน้กรณีท่ีรัฐบาลเวียดนามมีความจ าเป็นตอ้งบงัคบัเพิกถอนตามเหตุท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายของ
เวยีดนาม นอกจากน้ี การโอนสิทธิการใชท่ี้ดิน และ/หรือกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้างในประเทศเวยีดนามยงัตอ้งมีขั้นตอนการจด



 

 

142 

 

ทะเบียนและการยืน่ขอจดทะเบียนหลายขั้นตอนซ่ึงอาจใชเ้วลาด าเนินการยาวนานกวา่จะแลว้เสร็จ ดงันั้น ในอนาคตในบางกรณี
บริษทัอาจครอบครอง ด าเนินการ หรือพฒันาโครงการท่ีอาจยงัไม่ไดด้ าเนินขั้นตอนในเร่ืองการใชสิ้ทธิใหเ้สร็จส้ินอยา่งสมบูรณ์ 

นอกจากน้ี เช่นเดียวกบัการบงัคบัซ้ือหรือเวนคืนทรัพยสิ์นโดยรัฐบาลเวยีดนามตามกฎหมายฉบบัท่ี 45/2013/QH13 ซ่ึง
ผ่านการพิจารณาของสมชัชาแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 รัฐบาลเวียดนามอาจริบคืนสิทธิในการใชท่ี้ดินในกรณี
ต่อไปน้ี 

 มีวตัถุประสงค์ในการป้องกันประเทศและความมั่นคงของประเทศ และเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพ่ือ
ผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์สาธารณะ 

 มีการละเมิดกฎหมายท่ีดิน หรือ 

 มีการส้ินสุดสิทธิการใชท่ี้ดินตามกฎหมาย การคืนท่ีดินโดยสมคัรใจ หรือการริบคืนเน่ืองจากเป็นอนัตรายต่อชีวิต
มนุษย ์

นอกจากน้ี รัฐบาลเวียดนามยงัมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเวนคืนท่ีดินในกรณีท่ีจ าเป็นเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีในการ
ป้องกนัประเทศและการรักษาความมัน่คงของประเทศ หรือในกรณีสงคราม เหตุฉุกเฉิน หรือเพ่ือการป้องกนัภยัธรรมชาติหรือ
รับมือกบัภยัธรรมชาติ 

บริษทัไม่สามารถรับรองกบัผูล้งทุนไดว้า่จะไม่มีการโตแ้ยง้ของบุคคลภายนอกเก่ียวกบัสิทธิในการใชท่ี้ดินของบริษทั
แมว้า่จะมีการด าเนินการเร่ืองการใชสิ้ทธิโดยชอบแลว้ก็ตาม และ/หรือจะไม่เกิดการบงัคบัซ้ือหรือการเวนคืนท่ีดินในภายหนา้ 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานประกอบการและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัใน
ประเทศเวยีดนาม 

กฎหมายภาษขีองเวยีดนามอาจมีการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

บรรดากฎหมายและกฎเกณฑด์า้นภาษีท่ีส าคญัของเวยีดนาม (รวมถึงและแต่ไม่จ ากดัเพียงภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและค่าสิทธิ) ไดมี้การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญันบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 และยงัคงไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติมและช้ีแจงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเกิดประเด็นปัญหาในการตีความหรือการน าไปใช ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงสถานะทาง
ภาษีของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนาม กฎหมายภาษี หรือการตีความกฎหมายและนโยบายภาษีท่ีใชบ้งัคบัท่ีแตกต่างกนัไปใน
เวียดนามอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานประกอบการ และสถานะทางการเงินของบริษทัยอ่ย
ในเวยีดนามของบริษทั อีกทั้งยงัอาจเพ่ิมภาระภาษีท่ีเรียกเก็บกบับริษทัดงักล่าว 

การประกอบกจิการของบริษทัอาจถูกรัฐบาลเวยีดนามตรวจสอบในประเดน็ส่ิงแวดล้อมเพิม่ขึ้น 

เน่ืองจากการพฒันาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและปัญหารุนแรงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาล
เวยีดนามจึงไดเ้พ่ิมการตรวจสอบปัญหาส่ิงแวดลอ้มในช่วงห้าปีท่ีผา่นมาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศ บริหารจดัการขยะพิษ ขยะ
มูลฝอย และป้องกนัการเส่ือมถอยของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงปลายเดือน
มิถุนายน 2559 รายงานของหน่วยงานของรัฐบาลเวียดนามพบว่ามีบริษทัท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการท่ีท าให้สัตวน์ ้ าไดรั้บสารพิษ
เน่ืองจากมลพิษทางน ้ าท่ีมาจากการลดความร้อนถ่านโคก้ดว้ยน ้ าท่ีระบายออกสู่ทะเลหลงัจากระบบการจ่ายไฟฟ้าท่ีโรงบ าบดัของ
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เสียของบริษทัดงักล่าวขดัขอ้ง ซ่ึงหลงัจากเหตุการณ์ดงักล่าวบริษทัแห่งนั้นตอ้งจ่ายเงินจ านวนมากเป็นค่าชดเชยส าหรับการ
ระบายน ้ าออกจากโรงงานเน่ืองจากไดส้ร้างความเสียหายอยา่งมากต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้น Thipha Cables และ Dovina จึงอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายและกฎเกณฑเ์ฉพาะของประเทศเวียดนามท่ีเก่ียวขอ้ง
กับมลพิษและการปกป้องคุม้ครองส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี ทั้ งสองบริษัทยงัอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ว่าด้วยเร่ือง
สุขอนามยัและความปลอดภยัซ่ึงมีวตัถุประสงคเพ่ือปกป้องทั้งประชาชนและพนักงานของบริษทั การไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
เหล่าน้ีหรือแมก้ระทัง่เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มหรือสุขอนามยัและความปลอดภยัท่ีถึงแมจ้ะยงัไม่ถือเป็นการฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์ดงักล่าวก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานประกอบการของบริษทัยอ่ยในเวียดนาม
ของบริษทั รวมถึงต่อช่ือเสียงของบริษทัดงักล่าวและช่ือเสียงของบริษทั และยงัอาจจะส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อการลงทุนของบริษทัในประเทศเวยีดนาม ตลอดจน ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานประกอบการ และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษทัยอ่ยของบริษทัในเวยีดนาม 

ความสามารถในการลงทุนและควบคมุกจิการของบริษทัในประเทศเวยีดนามอาจได้รับผลกระทบในอนาคต 

จากการท่ี Thipha Cables และ Dovina เป็นบริษทัท่ีต่างชาติลงทุนถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งสองบริษทัจึงถือเป็นบริษทั
ต่างชาติตามกฎหมายของเวียดนาม ซ่ึงมติท่ี 71/2006/QH11 ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2549 ของสมชัชาแห่งชาติเวียดนามท่ีให้
สัตยาบนัพิธีสารการเขา้เป็นภาคีองคก์ารการคา้โลกของเวียดนาม และตามกฎระเบียบวา่ดว้ยการลงทุนของประเทศเวียดนามได้
ก าหนดให้ผูล้งทุนต่างชาติสามารถเขา้ลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัในภาคธุรกิจส่วนใหญ่ (รวมถึงธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิล) 
อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีกฎหมายและกฎเกณฑบ์างส่วนท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขไวเ้พ่ือจ ากดัการลงทุนของชาวต่างชาติ เช่น ขอ้จ ากดั
เก่ียวกบัสดัส่วนการลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจบางประเภท และเง่ือนไขในเร่ืองคุณสมบติัของผูล้งทุน ประสบการณ์ ตลอดจน
การอนุญาตช่วง เป็นตน้ ดงันั้น ภายใตแ้ผนงานของบริษทัท่ีจะขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมอ่ืน (หากมี) บริษทั อาจไดรั้บ
ผลกระทบจากขอ้จ ากดัในการลงทุนภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศเวยีดนามในกรณีท่ีอุตสาหกรรมดงักล่าวมีขอ้ห้าม 
ขอ้จ ากดั หรือมีการก าหนดเง่ือนไขบางประการกบัการลงทุนโดยชาวต่างชาติ 
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ค านิยาม ค าอธิบายศัพท์ทางเทคนิค และตวัย่อ 

ค าและข้อความต่าง ๆ ท่ีระบุอยู่ในสารสนเทศนี ้(Information Memorandum) ให้มคีวามหมายดังท่ีปรากฏด้านล่างนี ้เว้นแต่จะได้มกีาร
ก าหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะในท่ีอ่ืน 
 
บริษัทในกลุ่มของบริษัท   

อดิสร   บริษทั อดิสรสงขลา จ ากดั 
   
บริษทั   บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
   
Dovina  Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic JSC. 
   
กลุ่มของบริษทั  บริษทัรวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ โดยไม่รวมถึงธุรกิจส่ือของ SMM 
   
PDITL  บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
   
NMN2  บริษทั เอน็ เอม็ เอน็ โฮลด้ิง 2 จ ากดั 
   
TCI  บริษทั ไทย เคเบ้ิล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
   
Thai Copper   บริษทั ไทย คอปเปอร์ ร็อด จ ากดั 
   
Thipha Cables   Thinh Phat Cables JSC. 
   
ค านิยามอ่ืน ๆ   

งบการเงินรวมปี 2562  
 

งบการเงินรวมท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ของกลุ่มของบริษทั ณ วนัท่ี และส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

งบการเงินรวมระหวา่งกาลปี 2563  
 

งบการเงินรวมท่ียงัไม่ผ่านการตรวจสอบของกลุ่มของบริษทั ณ วนัท่ี และส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563    

Adjusted Core EBITDA 
 

ก าไรหลกัจากการด าเนินการส าหรับปีหรืองวดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดมี้การรวมค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีรับรู้แลว้ (แต่ไม่รวมถึงก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนท่ีรับรู้แลว้ ท่ีเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือบริษทัยอ่ยในเวียดนาม ส าหรับงวด 6 
เดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563) รายจ่ายท่ีไม่เกิดข้ึนเป็นประจ า (ค่าท่ีปรึกษา และ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัการรวมธุรกิจภายใตก้ารรวมธุรกิจแบบยอ้นกลบั และการเขา้
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ซ้ือกิจการ Thipha Cables, Dovina และTCI และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผลประโยชน์ของ
พนักงานท่ีเก่ียวกบัค่าชดเชยท่ีไดรั้บการปรับปรุงตามการแกไ้ขกฎหมายแรงงานของ
ไทย) เพื่อให้ปราศจากขอ้สงสัย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเป็นบริษทัจดทะเบียนไม่ได้
รวมอยู่ใน Adjusted Core EBITDA โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “การ
วิเคราะห์และค าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ  - การ
วดัผลทางการเงินท่ีมิได้เป็นไปตามหลกัการบัญชีท่ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป”  

   
AEC  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   
B2B 

 
การคา้ระหว่างผูค้า้กบัคู่คา้ท่ีเป็นหน่วยธุรกิจเช่นกนั ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในหวัขอ้ “ธุรกิจ-การตลาดและการจัดจ าหน่าย-การจัดจ าหน่าย”    

B2C 
 

การคา้ระหว่างผูค้า้ถึงลูกคา้หรือผูบ้ริโภคโดยตรง ทั้ งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในหวัขอ้ “การประกอบธุรกิจ-การตลาดและการจัดจ าหน่าย-ธุการจัดจ าหน่าย”     

B2G 
 

การคา้ระหวา่งผูค้า้กบัภาครัฐ ทั้งน้ี โปรดพิจารณาในรายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “การ
ประกอบธุรกิจ-การตลาดและการจัดจ าหน่าย-การจัดจ าหน่าย                       ”    

BASEC 
 

British Approvals Service for Cables     

ธปท.   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
   
คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัของบริษทัในช่วงเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 
   
CAGR 

 
อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี    

งบการเงินรวม   งบแสดงสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ณ วนัท่ี และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2562 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2563 โดย
จดัท าตาม TFRS    

รายไดห้ลกั   ผลรวมของรายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และรายได้ค่าเช่า ทั้ งน้ี โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “การวิเคราะห์และค าอธิบายฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ” 

   
โรคโควดิ -19   การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 

2 ซ่ึงเป็นสาเหตุของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2_2019
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D/E Ratio  ผลรวมของหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ีย หักดว้ยเงินสดและเงินฝากประจ า และหารดว้ยส่วน
ทุนรวมของบริษทั  

   
DQS 

 
DQS Holding GmbH    

กฟผ. 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    

EVN  Vietnam Electricity Group    

Frost & Sullivan   Frost & Sullivan (S) Pte. Ltd. 
   
Frost & Sullivan Report   รายงานอุตสาหกรรมซ่ึงจดัท าโดย Frost & Sullivan เก่ียวกบัอุตสาหกรรมสายไฟฟ้า

และสายเคเบ้ิลในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม ณ เดือนสิงหาคม 2563 
   
GDP  Gross Domestic Product. 
   

สญัญาใหใ้ชสิ้ทธิเคร่ืองหมายการคา้ 
General Cable  

 
มีความหมายตามท่ีระบุในหวัขอ้ “ธุรกิจ – ทรัพย์สินทางปัญญา” 

   

IEC 
 

International Electrotechnical Commission    

IFRS 
 

International Financial Reporting Standards    

JSC  Joint Stock Company    

kV  กิโลโวลต ์
   
MASCI 

 
Management System Certification Institute (Thailand)    

MT 
 

เมตริกตนั     

NOIP  National Office of Intellectual Property of Vietnam    

OEE 
 

การวดัประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร    

PE  โพลีเอทิลีน 
   
กฟภ. 

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย    

PVC  โพลีไวนิลคลอไรด ์
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หุน้ 
 

หุน้ของบริษทั    

SMM 
 

บริษทั สยามอินเตอร์มลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน)    

ตร.ม.  
 

ตารางเมตร    

TAS 
 

มาตรฐานการบญัชีไทย    

TFAC  สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์แห่งประเทศไทย    

TFRS 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัการบญัชีท่ีไดรั้บ
การยอมรับโดยทัว่ไปของไทย ซ่ึงจดัท าโดย TFAC    

สมอ. 
 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดตั้งข้ึนในฐานะหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     

ประเทศไทย  ราชอาณาจกัรไทย 
   
กฎหมายแรงงานไทย  

 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)     

ส านกังาน ก.ล.ต.  
 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   

พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์ 
 

พระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์. พ.ศ .2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม)     

Thipha  ธุรกิจรวมของ Thinh Phat Real Estate – Cables JSC และ Thinh Phat Cables JSC 
   
งบการเงินรวมปี 2561 ของ Thipha ท่ี
ตรวจสอบแลว้ 

 
งบการเงินรวมท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ของ Thinh Phat Real Estate – Cables JSC ปี 
2561     

งบการเงินรวมเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะปี 
2562 ของ Thipha ท่ีตรวจสอบแลว้ 

 
งบการเงินรวมเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ของ Thinh Phat Real 
Estate – Cables JSC และ Thinh Phat Cables JSC ปี 2562    

Throughput margin  
 

ผลต่างระหว่างรายไดจ้ากการขายหักดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบและตน้ทุนแปลงสภาพ และ
หารดว้ยรายไดจ้ากการขาย    

ระยะเวลาของผลการด าเนินงาน  
 

ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563    

UL 
 

DQS Underwriters Laboratories    
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ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ียงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบส าหรับปี 2562 งวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุยายน 2562 และ 2563 ซ่ึงรวมผลการด าเนินในอดีตของบริษทั Thipha 
Cables และ Dovina เพ่ือให้เห็นถึงการเขา้ซ้ือกิจการ Thipha Cables และ Dovina เม่ือ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เสมือนวา่การไดน้ั้นเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

   
VAS 

 
มาตรฐานการบญัชีของประเทศเวียดนาม (Vietnamese Accounting Standards) ระบบ
บญัชีเพ่ือผูป้ระกอบกิจการในประเทศเวียดนาม และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท า
และการน าเสนองบการเงินในประเทศเวยีดนาม    

VCV 
 

การหุม้ฉนวนในแนวด่ิง (Vertical continuous vulcanization)    

XLPE  ฉนวนโพลีเอทิลีนแบบเช่ือมขวาง (Cross-linked polyethylene) 
 


