สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และการได้ มาซึ่งกิจการล่ าสุ ดในประเทศเวียดนาม
ของ บริษัท สตาร์ ค คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

กรุ งเทพมหานคร, 22 ตุลาคม 2563 – ข้อมูลต่อไปนี้ เป็ นข้อมูลการดาเนิ นงานและข้อมูลทางการเงินรวมถึงข้อมูลเกี่ ยวกับการ
ได้มาซึ่งกิจการล่าสุด ณ วันที่ที่ระบุไว้ขา้ งต้นในประเทศเวียดนามของบริ ษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลชั้นนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และมีประสบการณ์ดา้ นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลมากว่า 50 ปี

สารสนเทศฉบับนีไ้ ม่ ใช่ ข้อเสนอให้ ซื้อหรื อขายหลักทรั พย์ และไม่ ใช้ คาเชิ ญชวนให้ ซื้อหรื อขายหลักทรั พย์ และจะไม่ ถือเป็ นการ
เสนอขาย การเชิ ญชวน หรื อการขาย ไม่ ว่าในรั ฐหรื อเขตอานาจใด ๆ ซึ่ งการเสนอขาย การเชิ ญชวน หรื อการขายหลักทรั พย์ ใน
หรื อให้ แก่ บุคคลในรั ฐหรื อเขตอานาจดังกล่ าวจะเป็ นการไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
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คาชี้แจง
สารสนเทศนี้ ประกอบด้วยภาพรวมและคาอธิ บายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ระบุไว้เท่านั้น และไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เป็ น
การสรุ ปที่ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง สารสนเทศนี้ ไม่ถือเป็ น “หนังสื อชี้ชวน” ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และไม่ให้ใช้
สารสนเทศนี้ แทนหนังสื อชี้ชวน โดยบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ระบุไว้โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามดุลย
พินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว ทั้งนี้ การเผยแพร่ สารสนเทศนี้ มิได้เป็ นการรับรองว่าข้อมูลในเอกสารนี้จะมีความถูกต้อง ณ เวลา
ใด ๆ ภายหลังจากวันที่ของสารสนเทศนี้
สารสนเทศนี้ มีขอ้ ความที่ มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ซึ่ งโดย
ลักษณะแล้วมีความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนอย่างมีนยั สาคัญ ข้อความทั้งหมดในสารสนเทศนี้ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง
ในอดี ต ซึ่ งรวมถึ งแต่ไม่จากัดเพียง ข้อความเกี่ ยวกับฐานะทางการเงิ นและผลการด าเนิ นงานในอนาคต กลยุทธ์ แผนการ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย พัฒนาการในอนาคตในตลาดที่บริ ษทั ประกอบกิ จการอยูห่ รื อต้องการจะเข้าไปประกอบกิ จการ และ
ข้อความใด ๆ ที่มีการใช้คานาหน้า ตามหลังว่า หรื อประกอบด้วยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “วางแผนว่า” “ตั้งเป้ าหมายว่า”
“ประสงค์ที่จะ” “จะ” “อาจจะ” “ประมาณการ”“ “ประมาณว่า” “ประเมินว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์วา่ ” “พยายามจะ” “ควรจะ”
หรื อถ้อยคาอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตยังรวมถึง แต่ไม่จากัด
เพียง ข้อความที่ เกี่ ยวกับ (1) พัฒนาการทางธุ รกิ จและสภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมในอนาคตของบริ ษทั (2) ประมาณการข้อมูล
การเงินของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และพัฒนาการและสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตของธุรกิจของบริ ษทั (3) กาไรและ
กระแสเงินสดในอนาคตของบริ ษทั (4) ฐานะทางการเงินในอนาคตของบริ ษทั รวมถึงความสามารถของบริ ษทั ที่จะจัดหาเงินทุน
สาหรับโครงการใหม่ (5) แผนการขยายกิจการที่คาดหมายของบริ ษทั (6) กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงความสามารถของ
บริ ษทั ที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศและทาการควบรวมและซื้ อกิจการได้สาเร็ จ (7) สภาพแวดล้อมการแข่งขันในอนาคตใน
ประเทศไทย และตลาดในประเทศอื่น ๆ ที่บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจอยู่ หรื อประสงค์จะเข้าไปดาเนินธุรกิจหรื อพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ (8)
การจ่ายเงินปั นผลในอนาคตที่บริ ษทั คาดหมาย (9) การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบ และ (10) จานวนและลักษณะของการ
พัฒนาในอนาคตและค่าใช้จ่ายในการลงทุนอื่น ๆ ที่บริ ษทั ต้องการ อนึ่ง ข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้
แสดงถึงความเห็นของบริ ษทั ในปั จจุบนั เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตโดยมิได้เป็ นการรับรองผลประกอบการในอนาคต ดังนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปอย่างมีนยั สาคัญจากที่ได้ระบุไว้ในข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตเนื่องจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ ยวกับ การแข่งขัน ความพร้อมของเงิ นทุนและการจัดหาเงิ นทุนอย่างต่อเนื่ อง การ
เปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั สภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ ไป สภาวะ
ทางด้านธุ รกิ จและความมัน่ คงปลอดภัยทัว่ โลกและในภูมิภาค ความสามารถของบริ ษทั ที่ จะจัดหาเงิ นทุนสาหรับการเข้าซื้ อ
กิจการใหม่ (หากมี) และการแล้วเสร็ จของโครงการใหม่ตามกาหนดเวลา ความรับผิดที่จะต้องดาเนิ นการแก้ไขตามกฎระเบียบ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยอื่น ๆ โดยความเสี่ ยงบางอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ได้มีการกล่าวถึงเป็ นการเฉพาะยิง่ ขึ้นใน
หัวข้อ “ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง” ทั้ง นี้ ถ้า ความเสี่ ย งหรื อความไม่แ น่ นอนหนึ่ ง หรื อ หลายอย่า งเหล่า นี้ ก ลายเป็ นข้อเท็จจริ ง หรื อ
สมมติฐานที่ใช้ไม่ถูกต้อง ผลประกอบการที่เกิ ดขึ้นจริ งของบริ ษทั อาจแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากที่คาดหมาย ประเมิน หรื อ
ประมาณการไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุ งข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต ปั จจัยความเสี่ ยง หรื อ
ข้อมูลอื่นใดในสารสนเทศนี้ให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
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สารสนเทศนี้ มีขอ้ มูลสถิติเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เขตเศรษฐกิจและประเทศอื่น ๆ
ข้อมูลตลาดและข้อมูลอุตสาหกรรม และประมาณการที่บริ ษทั ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เป็ นทางการ สื่ อสิ่ งพิมพ์และผลสารวจทาง
อุตสาหกรรม รวมถึงรายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เดือนสิ งหาคม
2563 ซึ่ งบริ ษทั ได้มาจาก Frost & Sullivan สื่ อสิ่ งพิมพ์ และผลสารวจอุตสาหกรรมรวมถึงการประมาณการโดยทัว่ ไปมักระบุวา่
ข้อมูลที่ ระบุไว้น้ นั ได้มาจากแหล่งที่เชื่ อว่าเป็ นแหล่งข้อมูลที่เชื่ อถือได้ แต่มิได้เป็ นการรับรองเกี่ ยวกับความถูกต้องและความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูล รวมถึงการประมาณการ การคาดหมาย และการคาดการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทยและประเทศเวียดนามนั้นได้มาจาก Frost & Sullivan Report นอกจากนี้ ถึงแม้บริ ษทั ได้
ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลที่จดั หามาจากบุคคลภายนอกนั้นได้รับการคัดย่อมาอย่างถูกต้องและอยูใ่ น
บริ บทที่เหมาะสม แต่บริ ษทั มิได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ หรื อไม่ได้ตรวจสอบสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้
ในการจัดทาข้อมูลดังกล่าว และเช่นเดียวกัน ถึงแม้บริ ษทั จะเชื่อว่าผลสารวจภายใน การประมาณการทางอุตสาหกรรมและการ
วิจยั ตลาดมีความเชื่อถือได้ แต่บริ ษทั ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องและมิได้ให้คารับรองในความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่บริ ษทั ประกอบการอยูม่ ีความไม่แน่นอนและความเสี่ ยงในระดับสู งเนื่ องจากปั จจัยต่าง ๆ
รวมถึงปั จจัยที่กล่าวถึงในหัวข้อ “ปั จจัยความเสี่ ยง” ปั จจัยเหล่านี้และปั จจัยอื่น ๆ อาจส่ งผลที่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากข้อมูล
ที่อยูใ่ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ ผลสารวจ การประมาณการ และการวิจยั ตลาดเหล่านั้น
สารสนเทศนี้ มีการอ้างถึง Adjusted Core EBIDTA โดย Adjusted Core EBIDTDA มิใช่เครื่ องมือวัดผลประกอบการ
ทางการเงิน (financial performance) ภายใต้ TFRS, IFRS หรื อ US GAPP ดังนั้น ผูล้ งทุนไม่ควรพิจารณาเครื่ องมือดังกล่าวเพียง
อย่างเดียว หรื อตีความว่าใช้แทนผลกาไรสาหรับช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง หรื อเป็ นเครื่ องชี้วดั ผลการดาเนินงานหรื อวิธีการมาตรฐาน
อื่นใดภายใต้ TFRS, IFRS หรื อ US GAPP ทั้งนี้ การชี้วดั โดยใช้ Adjusted Core EBITDA ของบริ ษทั อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้
กับเครื่ องมือชี้วดั ที่มีชื่อคล้ายคลึงกันซึ่งจัดทาโดยบริ ษทั อื่น รวมถึงบริ ษทั ซึ่งอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษทั โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคานิ ยามของ Adjusted Core EBIDTA ของบริ ษทั และการกระทบยอดกาไรสุ ทธิ สาหรับปี /ช่วงเวลา
ใด ๆ กับ Adjusted Core EBITDA ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ และคาอธิ บายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ
- การวัดผลทางการเงิ นที่มิได้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่ได้ รับการยอมรั บโดยทั่วไป” ทั้งนี้ Adjusted Core EBITDA อาจไม่ได้
เป็ นเครื่ องชี้วดั ผลการดาเนินงานในอดีต และเครื่ องมือชี้วดั นี้ไม่ได้เป็ นการประมาณการผลการดาเนินงานในอนาคต และไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ผลในอนาคต
การอ้างถึงข้อมูลทางการเงินเสมือนของ Thipha Cables และ Dovina สาหรับปี 2562 เป็ นการอ้างถึงข้อมูลทางการเงินที่
ได้จากการรวบรวมข้อมูลเสมือนของ Thipha Cables สาหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ซึ่งคือวันที่มีการจัดตั้ง
Thipha Cables) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อมูลเสมือนเฉพาะธุรกิจสายเคเบิ้ลของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC สาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และข้อมูลเสมือนของ Dovina สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยข้อมูลทางการเงิ น
ดัง กล่ า วได้รวมธุ รกิ จสายเคเบิ้ ลของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC, Thipha Cables และ Dovina เสมื อ นกับว่า Thipha
Cables เฉพาะธุรกิจสายเคเบิ้ลของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC และ Dovina ถูกรวมเป็ นนิติบุคคลเดียวกันตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2562 ถึงแม้ว่าบริ ษทั ดังกล่าวจะเป็ นนิ ติบุคคลที่แยกจากกัน ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงิ นเสมือนของ Thipha Cables และ
Dovina สาหรับปี 2562 ไม่รวมธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC โดยรวมแค่ธุรกิจสายเคเบิ้ลของ
Thinh Phat Real Estate - Cables JSC และไม่รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริ ษทั และยอดคงเหลือระหว่าง Thipha Cables ธุรกิจสาย
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เคเบิ้ ล ของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC และ Dovina การอ้างถึ งข้อ มูล ทางการเงิ นเสมื อ นของ Thipha Cables และ
Dovina สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ นการกล่าวถึงข้อมูลทางการเงินที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเสมือน
ธุ รกิ จสายเคเบิ้ลของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC และข้อมูลเสมือนของ Dovina สาหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2562 โดยข้อมูลทางการเงินดังกล่าวเป็ นการรวมการดาเนิ นธุ รกิจสายเคเบิ้ลของ Thipha Cables และ Dovina ในช่วง
เวลาข้างต้นเสมือนกับว่า เฉพาะธุ รกิ จสายเคเบิ้ลของ Thinh Phat Real Estate - Cable JSC และ Dovina ถูกรวมเป็ นนิ ติบุคคล
เดียวกันตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงแม้บริ ษทั ดังกล่าวจะเป็ นนิ ติบุคคลที่ แยกจากกัน และไม่รวมธุรกรรมและยอดคงเหลือ
ระหว่างบริ ษทั ดังกล่าว การอ้างถึงข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ Thipha Cables และ Dovina สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2563 เป็ นการอ้างถึงข้อมูลทางการเงินที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเสมือนของ Thipha Cables และ Dovina สาหรับ
งวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูลทางการเงิ นดังกล่าวรวมธุ รกิ จสายเคเบิ้ลของ Thipha Cables และ Dovina
ในช่วงเวลาข้างต้นเสมือนกับว่า Thipha Cables และ Dovina ได้ถูกรวมเป็ นนิติบุคคลเดียวกัน แม้บริ ษทั ดังกล่าวจะเป็ นนิติบุคคล
ที่แยกจากกัน โดยไม่รวมยอดคงเหลือและธุรกรรมระหว่างบริ ษทั
เว้นแต่บริ บทกาหนดให้เป็ นอย่างอื่นหรื อบริ ษทั ระบุเป็ นอย่างอื่น ในสารสนเทศนี้ การอ้างถึง (ก) “บริ ษทั ” “กลุ่มของ
บริ ษทั ” หรื อ “ของบริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) รวมถึงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมซึ่งรวมอยูใ่ น
งบการเงินรวมของบริ ษทั แต่ไม่รวมธุรกิจสื่ อของ SMM และ (ข) ธุรกิจของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั รวมถึงธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวซึ่งดาเนินงานอยูใ่ นระหว่างช่วงระยะเวลาของผลการดาเนินงานหรื อก่อนหน้านั้น ถึงแม้วา่ เป็ นช่วงระยะเวลาก่อนหน้าที่
บริ ษทั เข้าซื้ อกิจการเหล่านั้น นอกจากนี้ ข้อมูลการดาเนิ นงานทั้งหมดที่แสดงอยูใ่ นสารสนเทศนี้ เว้นแต่ระบุเป็ นอย่างอื่น เป็ น
ผลรวมซึ่งแสดงผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ซึ่งรวมอยูใ่ นงบการเงิน คาว่า “ท่าน” หรื อ
“ของท่าน” หมายถึงผูอ้ ่านสารสนเทศนี้
การแปลงสกุลเงินทั้งหมดระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เว้นแต่ระบุเป็ นอย่างอื่น) ใช้อตั ราขายโดย
เฉลี่ยซึ่งประกาศโดย ธปท. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คือ 31.0658 บาท = 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ และระบุไว้เพื่อความสะดวกของ
ผูอ้ ่านเท่านั้น บริ ษทั ไม่ได้ให้คารับรองว่าจานวนเงินบาทหรื อเงินดอลลาร์ สหรัฐที่กล่าวถึงในสารสนเทศนี้ อาจแลกเปลี่ยนหรื อ
สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็ นเงินดอลลาร์ สหรัฐหรื อเงินบาท (แล้วแต่กรณี ) ในอัตราใด ๆ หรื อในอัตราที่ระบุไว้ขา้ งต้น หรื ออาจ
ไม่สามารถทาการแลกเปลี่ยนได้เลย
ข้อมูลตัวเลขบางรายการที่ระบุในสารสนเทศนี้ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ได้ถูกปรับปรุ งโดยการปั ดเศษ ดังนั้น ผลรวม
ของข้อมูลในสารสนเทศนี้ อาจแตกต่างไปจากผลรวมทางคณิ ตศาสตร์ ที่แท้จริ งของข้อมูลดังกล่าวเล็กน้อย นอกจากนี้ ข้อมูล
ทางการเงินที่นาเสนอในตารางต่าง ๆ และที่อื่น ๆ ในสารสนเทศนี้ ได้รับการปั ดเศษให้เป็ นเลขถ้วนที่ใกล้เคียงที่สุดของทศนิยม
ที่ ใกล้เคียงที่ สุด ดังนั้น ผลรวมของจานวนในแถวใดแถวหนึ่ งของตารางอาจไม่ตรงกับตัวเลขผลรวมทั้งสิ้ นของแถวนั้น อนึ่ ง
อัตราร้ อยละและจานวนที่ แสดงถึ งการเปลี่ ยนแปลงตลอดช่ วงเวลาที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิ นหรื อข้อมูลอื่นที่ ระบุใน
หัวข้อ”การวิเคราะห์ และคาอธิ บายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ” และ “ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานในอดีตของธุรกิจในประเทศเวียดนามของบริ ษัทในปี 2561 และปี 2562” คานวณโดยใช้ขอ้ มูลตัวเลขที่ปัดเศษแล้วใน
หัวข้อที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นโดยไม่ได้คานวณจากตัวเลขในส่วนอื่นของสารสนเทศนี้
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งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินทีม่ กี ารเปิ ดเผย
เอกสารดังต่อไปนี้มีการเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั ที่ www.starkcorporation.com


งบการเงินรวมเสมือนของ บริ ษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยสาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 และสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



งบการเงิ น ที่ ผ่า นการตรวจสอบแล้ว ของ Dong Viet Non-ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



งบการเงิ น ที่ ผ่า นการตรวจสอบแล้ว ของ Dong Viet Non-ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



งบการเงิ นที่ ผ่านการตรวจสอบแล้วของ Thinh Phat Real Estate - Cables Joint Stock Company สาหรั บปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของ Thinh Phat Real Estate - Cables Joint
Stock Company ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และThinh Phat Cables Joint Stock Company
สาหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 (ซึ่งเป็ นวันที่มีการจัดตั้งบริ ษทั ) จนถึง 31 ธันวาคม 2562

การอ้างถึงเว็บไซต์ของบริ ษทั เว็บไซต์ของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั หรื อเว็บไซต์อื่น ๆ ในสารสนเทศนี้ เป็ นการอ้างถึงใน
ลักษณะเป็ นข้อความที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (inactive textual references) และมิใช่ hyperlink อนึ่ ง เนื้ อหาในเว็บไซต์
ใด ๆ ดังกล่าวไม่ได้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสารสนเทศนี้
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การประกอบธุรกิจ
ภาพรวม
บริ ษทั เป็ นผูป้ ระกอบกิ จการรายใหญ่ที่สุดในการผลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลในภูมิภาคอาเซี ยนเมื่อพิจารณาจาก
รายได้ในปี 2561 ตามข้อมูลของ Frost & Sullivan บริ ษทั มีประสบการณ์ในธุ รกิ จนี้ มามากกว่า 50 ปี และมีส่วนแบ่งในตลาด
สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยพิจารณาจากรายได้ในปี 2562 ร้อยละ 21.0 และร้อยละ 20.2
ตามลาดับตามข้อมูลของ Frost & Sullivan นอกจากธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลแล้ว บริ ษทั ยังประกอบกิจการโลจิสติกส์อีก
ด้วย


ธุ รกิจสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลของบริ ษัท บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ ลโดย PDITL (สาหรับการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ในประเทศไทย) และโดย Thipha Cables และ Dovina (สาหรั บการดาเนิ นงานของบริ ษทั ใน
ประเทศเวียดนาม) บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลซึ่ งจาแนกได้สี่ประเภท ได้แก่ (ก) สาย
แรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ (2) สายไฟฟ้าแบบพิเศษ (ค) สายแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าสาหรับอาคาร และ
(ค) สายไฟเปลือย บริ ษทั เป็ นเจ้าของและดาเนินงานในโรงงานสามแห่งในประเทศไทย และหนึ่งแห่งในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 โรงงานของบริ ษทั มีกาลังการผลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลตัวนาทองแดงรวมกันเป็ น
จานวน 131,400 MT ต่อปี และมีกาลังการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลตัวนาอลูมิเนียมรวมกันเป็ นจานวน 91,200 MT
ต่อปี ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและโรงงานที่บริ ษทั มีอยูส่ ่งผลให้บริ ษทั สามารถให้บริ การแก่ตลาดที่หลากหลาย
และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว
กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผูจ้ ดั จาหนาย และผูพ้ ฒั นาและเจ้าของผูป้ ระกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ า โครงสร้ างพื้นฐาน การขนส่ งสาธารณะ ปิ โตรเคมี น้ ามันและก๊าซ และอสังหาริ มทรั พย์
โครงการที่สาคัญที่ใช้สายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั ในประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จุดรับแก๊ส เฟส 2
ของพีทีที แอลเอ็นจี อาคารมหานคร อาคารไบเทค 2 อาคารเทอร์มินลั 21 โคราช และบลูพอร์ต หัวหิ น เป็ นต้น โครงการ
ที่สาคัญที่ใช้สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม ได้แก่ ท่าอากาศยาน Noi Bai ท่าอากาศยาน Phu
Quoc ท่ า อากาศยาน Vinh ท่ า อากาศยาน Cam Ranh โครงการโรงไฟฟ้ าพลัง ลม Bac Lieu Wind Power โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ า Dai Ninh Hydropower และโครงการ Times City Hanoi นอกจากนี้สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลยังใช้ใน
โครงการระหว่างประเทศ เช่น โครงการสถานีไฟฟ้าย่อย 132 kV (132 kV Sub-station) โครงการรถไฟฟ้า Delhi Metro
Rail และโครงการ TATA Steel Kalinganagar Plant ในประเทศอิ น เดี ย โครงการท่ า อากาศยานนานาชาติ Muscat
International Airport ในประเทศโอมาน และโครงการโรงงานก๊ า ซ Integrated Liquefied Natural Gas ในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็ นต้น



ธุรกิจโลจิสติกส์ ของบริษัท บริ ษทั ให้บริ การโลจิสติกส์แก่ลูกค้าของบริ ษทั โดยผ่านทางอดิ สร ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ได้แก่ (ก) บริ การด้านทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ง (ข) บริ การวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น บริ การทาความสะอาด
เรื อ บริ การก่อสร้างนอกชายฝั่ง บริ การติดตั้งและบารุ งรักษา และ (ค) บริ การให้เช่าคลังสิ นค้า อุปกรณ์ และเครื่ องจักร
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บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพสู งให้แก่ลูกค้า ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบใหม่
เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น ตัวอย่างเช่น PDITL เป็ นผูผ้ ลิตสายแรงดันไฟฟ้าสู งพิเศษหุม้ ฉนวนเพียงราย
เดียวในประเทศไทย สายแรงดันไฟฟ้าเหล่านี้ผลิตขึ้นภายใต้การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดและอยูภ่ ายใต้การรับรอง
มาตรฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ PDITL เป็ นบริ ษทั แห่ งแรกและเพียงแห่ งเดี ยวในประเทศไทยที่ เริ่ มให้บริ การหน่ วยตรวจสอบ
คุณภาพสายไฟแรงดันสู งแบบเคลื่อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) เพื่อให้ PDITL สามารถให้บริ การทดสอบระบบ
สายแรงดันไฟฟ้าสูงแบบให้บริ การถึงสถานที่แก่ลูกค้าได้ตามมาตรฐาน IEC
รายได้ของบริ ษทั สาหรับปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจานวน 11,936 ล้านบาท
11,691 ล้านบาท และ 7,666 ล้านบาท ตามลาดับ โดยธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั (ผ่าน PDITL) (รวมรายได้จาก
บริ การ หน่ วยตรวจสอบคุ ณภาพสายไฟแรงดันสู ง แบบเคลื่ อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) ของบริ ษทั ) มี รายได้
สาหรับปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 87.9 สาหรับปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 88.1 และสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
คิดเป็ นร้อยละ 88.8 ของรายได้หลักของบริ ษทั และธุรกิจโลจิสติกส์ของบริ ษทั (ผ่านอดิสร) มีรายได้ สาหรับปี 2561 คิดเป็ นร้อย
ละ 12.1 สาหรับปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 11.9 และสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คิดเป็ นร้อยละ 11.2 ของ
รายได้หลักของบริ ษทั อนึ่ ง หลังจากที่ บริ ษทั ซื้ อกิ จการ Thipha Cables และ Dovina ในเดื อนมีนาคม 2563 และ TCI ในเดื อน
เมษายน 2563 บริ ษทั คาดว่าธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั จะทาให้บริ ษทั มีรายได้รวมและกาไรขั้นต้นสู งขึ้นด้วยกล
ยุทธ์การเพิ่มการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับข้อมูลสาคัญทาง
การเงินของธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั ในประเทศไทย (ผ่าน PDITL และ TCI) และในประเทศเวียดนาม (ผ่าน Thipha
Cables และ Dovina) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “-ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ -ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ ้ลของ
บริ ษัทในประเทศไทย” และ “-ธุรกิ จสายไฟฟ้าและสายเคเบิ ล้ -ธุรกิ จสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ ล้ ของบริ ษัทในประเทศเวียดนาม”
ตามลาดับ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ทาข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมื อนที่ ยงั ไม่ได้ตรวจสอบของบริ ษทั เพื่อให้เห็ นถึงการเข้าซื้ อกิ จการ
Thipha Cables และ Dovina เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เสมือนว่าบริ ษทั ได้มาซึ่งบริ ษทั เหล่านี้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยได้มี
การปรับปรุ งงบการเงินรวมในอดีตสาหรับข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ ซึ่งส่งผลต่อเหตุการณ์เสมือน (pro
forma events) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้าซื้ อกิจการดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งจากข้อเท็จจริ งดังกล่าวส่ งผลบวกต่องบกาไรขาดทุน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อผลการดาเนินงานรวมของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีรายได้
รวมตามงบการเงินเสมือนที่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบจานวน 23,897 ล้านบาท สาหรับปี 2562 จานวน 12,207 ล้านบาทสาหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และจานวน 8,824 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และมีกาไร
สุ ทธิ ตามงบการเงินรวมเสมือนที่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบสาหรับปี 2562 จานวน 865 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2562 จานวน 513 ล้านบาท และสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จานวน 713 ล้านบาท และมีค่า
Adjusted Core EBITDA ตามงบการเงิ นเสมื อนสาหรั บปี 2562 จานวน 2,158 ล้านบาท สาหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2562 จานวน 1,068 ล้านบาท และสาหรับงวดหกเดือ นสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จานวน 1,133 ล้านบาท โปรด
พิจารณาข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมื อนที่ ยงั ไม่ได้ตรวจสอบของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2563 และ 2562 และสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบดังกล่าวซึ่ งรวมอยูใ่ นเอกสารนี้
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ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของรายได้รวมตามงบการเงินเสมือนที่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบจากธุรกิจสายไฟฟ้าและสาย
เคเบิ้ลของบริ ษทั ในประเทศไทย (โดย PDITL) และประเทศเวียดนาม (โดย Thipha Cables และ Dovina) รวมทั้งธุรกิจโลจิสติกส์
สาหรับปี 2562 งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยคานวณเป็ นร้อย
ละของรายได้หลักรวมตามงบการเงินเสมือน (ตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุประกอบตาราง)
รายได้ เสมือน

PDITL
ยอดขายภายในประเทศ
ในประเทศไทย
ส่งออกนอกประเทศไทย

สาหรับปี 2562
ร้อยละของ
รายได้
รายได้รวม
เสมือน
เสมือน

สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2562
30มิถุนายน 2563
ร้อยละของ
ร้อยละของ
รายได้รวม
รายได้รวม
รายได้เสมือน
เสมือน
รายได้เสมือน
เสมือน
(ล้ านบาท ยกเว้ นจานวนร้ อยละ)

8,928
1,230
10,158
-

37.4
5.1
42.5
-

4,591
511
5,103
-

37.6
4.2
41.8
-

4,043
637
4,680
182

45.8
7.2
53.0
2.1

12,143

50.8

6,333

51.9

2,744

31.1

22,301

93.3

11,436

93.7

7,606

86.2

1,371

5.7

661

5.4

810

9.2

รายได้ หลักรวมเสมือน(1)

23,672

99.1

12,097

99.1

8,416

95.4

รายได้ ทไี่ ม่ ใช่ รายได้ หลัก
อื่น
รายได้ รวมเสมือน

225
23,897

0.9
100.0

110
12,207

0.9
100.0

409
8,824

4.6
100.0

TCI
Thipha Cables และ
Dovina
รวมธุรกิจสายไฟฟ้ าและ
สายเคเบิล้
รวมธุรกิจโลจิสติกส์

หมายเหตุ:
(1)
รายได้หลักรวมเสมือน คือ ผลรวมของรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริ การ และรายได้จากการให้เช่ าตาม
งบการเงินเสมือนที่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ
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ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการล่ าสุ ด
บริ ษทั (เดิมคือ SMM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 SMM เคยประกอบกิจการการผลิตและจัดจาหน่ายหนังสื อและสิ่ งตีพิมพ์
อื่น ๆ การผลิตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ การจาหน่ายลิขสิ ทธิ์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และลิขสิ ทธิ์ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
และธุรกิจสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 SMM เข้าทาสัญญาโอนกิจการทั้งหมด โดยการให้บริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2
จากัด โอนหุ ้นที่ บริ ษทั ที ม เอ โฮลดิ้ ง 2 จากัด ถื ออยู่ใน PDITL และ PDTL Trading Company Limited และโอนหนี้ สินของ
PDITL ให้แก่ SMM โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวน 13,000 ล้านบาท โดยการชาระเป็ นหุ ้นมูลค่าเท่ากับร้อยละ 95.6 ของ
สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นที่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัด คือ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ซึ่ งเป็ น
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้นที่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั และเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั จาหน่ายธุรกิจสื่ อของบริ ษทั ออกไป
ทั้งหมด
สาหรั บ PDITL ก่ อตั้งขึ้ นในปี 2511 โดยเป็ นกิ จการร่ วมค้าระหว่างผูผ้ ลิ ตสายไฟฟ้ ารายใหญ่ในประเทศไทย และ
Phelps Dodge Corporation ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ ทองแดงรายใหญ่ซ่ ึ งก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กาเมื่อปี
2377 ทั้งนี้ เมื่อ General Cable Corporation ขายกิ จการในต่างประเทศในปี 2558 และบริ ษทั ที ม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัด ได้เข้าซื้ อ
กิจการดังกล่าวส่งผลให้บริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัด มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน PDITL คิดเป็ นร้อยละ 75.5 ในขณะที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ของ PDITL ได้เปลี่ยนไปเป็ นคณะผูบ้ ริ หารสัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม PDITL ได้รักษาบุคลากรส่วนใหญ่ที่มีอยูเ่ ดิมเอาไว้
ซึ่ งบุคลากรดังกล่าวมีผลงาน ประสบการณ์ ความรู ้และความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จสายไฟฟ้ า ในปี 2562 บริ ษทั ที ม เอ โฮลดิ้ง 2
จากัด ได้ดาเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ ใน PDITL เป็ นร้อยละ 99.3 และบริ ษทั ได้ซ้ือกิจการทั้งหมดของ PDITL ในปี ดังกล่าว
ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 บริ ษทั เข้าทาสัญญาโอนกิจการทั้งหมดกับบริ ษทั พินวีล 2 จากัด เพื่อเข้าซื้ อกิจการทั้งหมด
จากอดิสร โดยมีค่าตอบแทนจานวน 2 พันล้านบาท และบริ ษทั ได้ดาเนิ นการเข้าซื้ อกิจการอดิสร แล้วเสร็ จในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่ ง
อดิสร ประกอบกิจการการให้บริ การโลจิสติกส์ เช่น ให้บริ การจัดหาบุคลากรในต่างประเทศ บริ การวิศวกรรม และบริ การให้เช่า
แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซ โดยบริ ษทั เชื่อว่าบริ ษทั สามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าของ อดิสร เพื่อการเสนอ
สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั ต่อกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซดังกล่าว
ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริ ษทั เข้าทาสัญญาซื้ อหุน้ กับคู่สัญญาต่าง ๆ รวมถึง Mr. Vo Than Thinh และบริ ษทั Thinh
Phat Real Estate Cable JSC เพื่อเข้าซื้ อหุ ้นทั้งหมดใน Thipha Cables และ Dovina โดยมีค่าตอบแทนจานวน 4,610 พันล้านดอง
และบริ ษทั ได้ดาเนิ นการเข้าซื้ อกิจการ Thipha Cables และ Dovina แล้วเสร็ จในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทาให้สามารถขยายธุ รกิ จใน
ประเทศไทยสู่ ตลาดในประเทศเวียดนาม ณ วันที่ ของเอกสารนี้ Mr. Vo Than Thinh ยังคงดารงตาแหน่ งประธานกิ ตติมศักดิ์ ของ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 PDITL เข้าทาสัญญากับ NMN2 และผูถ้ ือหุน้ ของ NMN2 เพื่อการซื้อหุน้ ของ NMN2 และจอง
ซื้ อหุ ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมของ NMN2 เพื่อที่จะถือหุน้ ทั้งหมดใน TCI โดยมีค่าตอบแทนจานวน 41 ล้านบาท และ 500 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึ่งในปี 2562 TCI ได้ถูกก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริ ษทั ไทยเคเบิ้ล อินเตอร์เทค จากัด บริ ษทั กรี น อิเลคทริ ค
เคเบิ้ล (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษทั สยาม คอปเปอร์ ร็ อด 2015 จากัด
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ตารางเวลาต่อไปนี้แสดงเหตุการณ์ที่สาคัญในประวัติและพัฒนาการของบริ ษทั
2511 PDITL ได้ถูกก่ อตั้งขึ้น เพื่อดาเนิ นธุ รกิ จผลิ ตสายอิ เล็กทรอนิ กส์ สายไฟฟ้ า และสายเคเบิ้ล โดยเริ่ มต้นการ
ดาเนินงานที่สาโรง ประเทศไทย
2523

อดิสรได้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั ก่อสร้างทัว่ ไป

2525

อดิสร ขยายธุรกิจไปโดยการให้บริ การจัดหาบุคคลากรในต่างประเทศ บริ การวิศวกรรม และบริ การให้เช่า

2530
2535

PDITL ร่ วมจัดตั้ง Thai Copper ซื้อประกอบกิจการหลอมและรี ดลวดทองแดงสาหรับกลุ่มผูผ้ ลิตสายไฟฟ้า
PDITL ย้ายฐานจากผลิตจากโรงงานที่สาโรงมาที่โรงงานปั จจุบนั ที่บางพลี ประเทศไทย

2536

PDITL เริ่ มนาเทคโนโลยี vertical continuous vulcanization ("VCV") หรื อการหุ ้มฉนวนแบบแนวดิ่ ง มาใช้ที่
โรงงานบางพลี โดย PDITL เป็ นผูผ้ ลิตรายแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี VCV ในการผลิตสายไฟฟ้าและ
สายเคเบิ้ล ซึ่งทาให้ PDITL สามารถผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษ

2538

PDITL ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบัน BASEC โดย PDITL
เป็ นบริ ษทั แรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

2541

Thipha Cables ซึ่งเคยประกอบธุรกิจภายใต้ Thinh Phat Real Estate – Cables JSC ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในโฮจิมินห์ ประเทศ
เวียดนาม
PDITL ขยายฐานการผลิต โดยการจัดตั้งโรงงานเพิ่มเติมที่จงั หวัดระยอง ประเทศไทย เพื่อผลิตสายแรงดันไฟฟ้ าต่ า
โดยโรงงานที่ระยองได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบันUL

2542

2543

PDITL ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบัน MASCI และยังได้รับ
การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบัน UL

2545

โรงงานที่บางพลี และที่จงั หวัดระยองได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน UL และสถาบัน
MASCI

2546

โรงงานที่จงั หวัดระยองได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ OHS

2548

PDITL ได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ Chairman’s Award ประจ าปี 2548 ในด้านความปลอดภัย และอาชี วอนามัย
ประเภทโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นรางวัลที่มอบให้แก่บริ ษทั ที่มีสถิติความปลอดภัยเป็ นเลิศ
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2550

General Cable Corporation ซื้ อธุ รกิ จสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลทัว่ โลกของ Freeport-McMoRan ซึ่ งดาเนิ นงาน
ในชื่อ Phelps Dodge International Corporation

2552

Dovina ถูกจัดตั้งขึ้นในกรุ งโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
PDITL ได้รับรางวัลผูร้ ักษามาตรฐานดีเด่นจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2553

โรงงานที่ระยองได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการทดสอบ Flame Test ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2558

บริ ษทั ที ม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัด เข้าซื้ อหุ ้นร้อยละ 75.5 ของ PDITL จาก PDIC Thailand Holding LLC ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ในกลุ่มของ General Cable Corporation โดย PDITL มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและคณะผูบ้ ริ หารเป็ น
สัญชาติไทยทั้งหมด

2560

PDITL เป็ นบริ ษทั แห่ งแรกและแห่ งเดี ยวในประเทศไทยที่เริ่ มให้บริ การตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงดันสู ง
แบบเคลื่อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit)

2562

บริ ษทั ซื้อกิจการ PDITL ตามด้วยการซื้อกิจการอดิสร

2563

บริ ษทั ซื้อกิจการ Thipha Cables และ Dovina ตามด้วยการซื้อกิจการ TCI
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โครงสร้ างกิจการของบริษัท
หุ น้ ที่ถือโดยผูล้ งทุนทัว่ ไป

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
88.60%

11.40%
บริ ษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)

กิจการสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

การให้บริ การจัดหาบุคคลากร

ร้อยละ 99.28 (1)

ร้อยละ 49.00(2)

บริ ษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์)

บริ ษทั พีดีทีแอล เทรดดิ้ง จากัด

จากัด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 99.99(5)

PD Cable (SG) Pte. Ltd.

บริ ษทั เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิ้ง 2 จากัด

ร้อยละ 20.00(7)

ร้อยละ 99.99(8)
บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด

ร้อยละ 5.00(7)

ร้อยละ 99.97(9)
บริ ษทั อดิสรสงขลา
อินเตอร์ เนชันแนล จากัด

บริ ษทั ไทย คอปเปอร์ ร็ อด จากัด

ร้อยละ 99.99(6)

ร้อยละ 99.97

บริ ษทั ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด

บริ ษทั อดิสรสงขลา มารี น จากัด

ร้อยละ 99.97 (10)

ร้อยละ 99.99(3)

บริ ษทั อดิสรสงขลา โปรเฟสชันนอล
จากัด

Thinh Phat Cables JSC

ร้อยละ 50.99
บริ ษทั เอดีเอส โลจิสติคส์ จากัด

ร้อยละ 99.99

Dong Viet Non-Ferrous
Metal and Plastic JSC
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หมายเหตุ:
สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนที่เหลือในกิจการข้างต้นเป็ นดังนี้
(1)

นางเฉลิมพรรณ วีระไวทยะ ถือหุ ้นร้อยละ 0.0025 นายสันติภาพ ศรคุปต์ ถือหุ ้นร้อยละ 0.0025 นางปริ มล กาญจนจารี ถือ
หุ ้นร้อยละ 0.075 นายพลศักดิ์ กาญจนจารี ถือหุ ้นร้อยละ 0.416 นางบุษกร กาญจนจารี ถือหุ ้นร้อยละ 0.075 และ นายกฤดา
กาญจนจารี ถือหุน้ ร้อยละ 0.15 และอดิสร ถือหุน้ ร้อยละ 0.0003

(2)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 10.00 นายอรณพ จันทรประภา ถือหุน้ ร้อยละ 2.00 นายนเรศร์ สุวนิ ทวงศ์ ถือ
หุ ้นร้อยละ 0.40 นายสุ ย ศิวชาญ ถือหุ ้นร้อยละ 0.40 นายพงศ์กิจ สุ ทธพงศ์ ถือหุ ้นร้อยละ 1.30 นายพีร์ ตยานุกรณ์ ถือหุ ้น
ร้อยละ 0.90 นายสรวง เรื องศุข ถือหุ ้นร้อยละ 8.00 นางสาว นภัสชล โกมารภัจกุล ถือหุ ้นร้อยละ 3.00 นางศิ ริวรรณ
เรื องศุข ถือหุ ้นร้อยละ 1.00 นายพลศักดิ์ กาญจนจารี ถือหุ ้นร้อยละ 0.40 นางบุษกร กาญจนจารี ถือหุ ้นร้อยละ 0.10
นายกฤดา กาญจนจารี ถือหุ ้นร้อยละ 0.50 นางสาวปริ มล กาญจนจารี ถือหุ ้นร้อยละ 0.40 นายอัคนาท กาญจนจารี ถือ
หุ ้นร้อยละ 0.58 นางเสนาะจิ ตต์ กาญจนจารี ถือหุ ้นร้อยละ 0.10 นางสาวเพชริ นทร์ กาญจนจารี ถือหุ ้นร้อยละ 0.40
นางสาวพรพิมล กาญจนจารี ถือหุ ้นร้อยละ 0.40 นาง นฤมล สุ นทราณู ถือหุ ้นร้อยละ 0.69 นางรัศมี วิจิตรวาทการถือ
หุน้ ร้อยละ 0.53 และ นายวิบูล วิจิตรวาทการ ถือหุน้ ร้อยละ 0.10 นางวรัญญา วิจิตรวาทการ ถือหุน้ ร้อยละ 0.40 นางสาววิชริ น
วิจิตวาตการ ถือหุน้ ร้อยละ 0.40 นางสาวภาษณี หัสดิน ถือหุ ้นร้อยละ 2.00 นางสาวสิ นีนาฎ หัสดิน ถือหุ ้นร้อยละ 2.00
นางศรี วณิ ก หัสดิน ถือหุ ้นร้อยละ 2.00 นาย ธรรมนิ ตย์ อังศุสิงห์ ถือหุ ้นร้อยละ 2.00 นาย ธรรมศักดิ์ อังศุสิงห์ ถือหุ ้น
ร้อยละ 1.50 คุณหญิง พวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ถือหุ ้นร้อยละ 1.50 นาง ยิ่งลักษณ์ สันติเวชชกุล ถือหุ ้นร้อยละ 1.00นาย
ขอพร เรื องศุข ถือหุน้ ร้อยละ 1.00 นายเปนไท สันติเวชชกุล ถือหุน้ ร้อยละ 1.00 และมูลนิธิทิสโก้ถือหุน้ ร้อยละ 5.00

(3)

PDITL ถือหุน้ ร้อยละ 0.0000018 และบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 0.0000018

(4)

PDITL ถือหุน้ ร้อยละ 0.000004 และบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 0.000004

(5)

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 0.002 และอดิสร ถือหุน้ ร้อยละ 0.002

(6)

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 0.0001 และ PDITL ถือหุน้ ร้อยละ 0.0001

(7)

บริ ษทั สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จากัด ถือหุ ้นร้อยละ 30.0 บริ ษทั ซูมิโตโม อีเล็คตริ ก วินเทค (ประเทศไทย) จากัด ถือหุ ้น
ร้ อยละ 12.5 บริ ษทั ซู มิโตโม อิ เล็คทริ ก อิ นดัสทรี ยส์ ลิ มิเต็ด (Sumitomo Electric Industries, Ltd.) ถื อหุ ้นร้ อยละ 12.5
บริ ษทั เอชบีซี เทเลคอม จากัด ถือหุ ้นร้อยละ 7.00 บริ ษทั ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ ายา จากัด ถือหุ ้นร้อยละ 7.0 บริ ษทั ฮิตาชิ
เมทัลส์ ลิมิเต็ด (Hitachi Metals, Ltd.) ถือหุน้ ร้อยละ 6.00

(8)

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ถือหุน้ ร้อยละ 0.0009 และ นางปิ ยะชนก ตั้งคารวคุณ ถือหุน้ ร้อยละ 0.0009

(9)

นางสาวยสบวร อามฤต ถือหุ ้นร้อยละ 0.01 นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ถือหุ ้นร้อยละ 0.01 และ นายชาญชัย บุญรุ่ งเรื อง
ถือหุน้ ร้อยละ 0.01
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(10)

นางสาวยสบวร อามฤต ถือหุ ้นร้อยละ 0.01 นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ ถือหุ ้นร้อยละ 0.01 และ นายชาญชัย บุญรุ่ งเรื อง
ถือหุน้ ร้อยละ 0.01

(11)

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ถือหุน้ ร้อยละ 0.01 และ บริ ษทั บี เวฟ จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 49.0

ตารางต่อไปนี้ แสดงรายชื่อบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแต่ละแห่ ง
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
สั ดส่ วนความ
เป็ นเจ้ าของ (ร้ อย
ละ)

ชื่ อบริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม
(1) บริ ษ ัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อิ นเตอร์ เนชั่ น แนล
(ไทยแลนด์) จากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง
ประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

(2) PD Cable (SG) Pte. Ltd.

ประเทศสิ งคโปร์

การลงทุนในกิจการอื่น (บริ ษทั โฮลดิ้ง)

100.00

(3) Thinh Phat Cables JSC

เวียดนาม

99.99

(4) Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic
JSC

เวียดนาม

ผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะที่
ไม่ใช่เหล็ก
ผลิตโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และพลาสติกสาหรับสายไฟฟ้า
และสายเคเบิ้ล

99.28

99.99

(5) บริ ษทั เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิ้ง 2 จากัด

ประเทศไทย

การลงทุนในกิจการอื่น (บริ ษทั โฮลดิ้ง)

99.99

(6) บริ ษทั ไทยเคเบิ้ล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

ประเทศไทย

ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลขนาดเล็ก

99.99

(7) บริ ษทั พีดีทีแอล เทรดดิ้ง จากัด(1)

ประเทศไทย

ค้าส่งอุปกรณ์โทรศัพท์และโทรคมนาคม

49.00

(8) บริ ษทั ไทย คอปเปอร์ ร็ อด จากัด

ประเทศไทย

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาด้วยทองแดง

25.00(2)

(9) บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด

ประเทศไทย

99.99

(10) บริ ษ ัท อดิ ส รสงขลา อิ น เตอร์ เ นชั น แนล
จากัด

ประเทศไทย

บริ การด้านทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ง การให้เช่า
ทรัพย์สิน โลจิสติกส์ และบริ การวิศวกรรม
บริ การด้านทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ง และบริ การ
วิศวกรรม

(11) บริ ษทั อดิสรสงขลา มารี น จากัด

ประเทศไทย

99.97

(12) บริ ษทั อดิสรสงขลา โพสเฟสชันนอล จากัด

ประเทศไทย

(13) บริ ษทั อดิสรสงขลา โลจิสติกส์ จากัด

Thailand

บริ การด้านทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ง และบริ การ
วิศวกรรม
บริ การด้านทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ง และบริ การ
วิศวกรรม
บริ การให้เช่าทรัพย์สิน

99.97

99.97
50.99

หมายเหตุ:
(1)
ปั จจุบนั ไม่ได้ดาเนินกิจการ
(2)
PDITL มีอานาจควบคุมใน Thai Copper ผ่านการมีอานาจควบคุมการจัดการและการดาเนินงานของ Thai Copper
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ข้ อได้ เปรียบในการแข่ งขันของบริษัท
บริ ษทั เชื่ อว่าความสาเร็ จจนถึ งปั จจุบนั ของบริ ษทั และศักยภาพการเติบโตในอนาคตอยู่บนพื้นฐานของข้อได้เปรี ยบในการ
แข่งขันของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
บริษทั เป็ นหนึ่งในผู้ผลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลรายใหญ่ ของเอเชีย โดยมีประวัติการดาเนินงานทีม่ ั่นคงมาอย่ างยาวนาน และมี
การประกอบกิจการผลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลขนาดใหญ่ ในตลาดของประเทศไทยและเวียดนามทีม่ ีการเติบโตสู ง
บริ ษทั เป็ นผูป้ ระกอบการสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซี ยน โดยพิจารณาจากรายได้ในปี 2562
ตามข้อมูลของ Frost & Sullivan และมีประสบการณ์อยู่ในธุ รกิ จนี้ มากว่า 50 ปี ทั้งนี้ ตามข้อมูลของ Frost & Sullivan บริ ษทั มี
ส่วนแบ่งในตลาดสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยพิจารณาจากรายได้ในปี 2562 ร้อยละ 21.0
และร้อยละ 20.2 ตามลาดับ
PDITL มีผลการดาเนิ นงานมาเป็ นระยะเวลาถึง 52 ปี ทั้งนี้ PDITL ก่อตั้งขึ้นในปี 2511 โดยเป็ นกิจการร่ วมค้าระหว่าง
ผูผ้ ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย และ Phelps Dodge Corporation ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ ทองแดงราย
ใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กาเมื่อปี 2377 ภายหลังจากที่บริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัด ซื้ อกิจการ PDITL แล้ว PDITL
ยังคงรักษาบุคลากรเดิมส่วนใหญ่ซ่ ึงมีผลงาน ประสบการณ์ ความรู ้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลไว้ และ
เช่ นเดี ยวกัน Thipha Cables และ Dovina ก็มีผลการดาเนิ นงานมาเป็ นระยะเวลานาน Thipha Cables ซึ่ งเดิ มประกอบการอยู่
ภายใต้ Thinh Phat Real Estate Cables JSC ซึ่ งถูกก่อตั้งขึ้นในกรุ งโฮจิมินห์ เวียดนาม ในปี 2541 ส่ วน Dovina ถูกก่อตั้งขึ้นใน
กรุ งโฮจิมินห์ เวียดนามในปี 2552 ทั้งนี้ จากการซื้ อกิจการบริ ษทั ย่อยในเวียดนาม บริ ษทั คาดว่าจะสามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์
และการผลิตโดยรวมของบริ ษทั ได้อย่างมีนยั สาคัญ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้าสู งและสู งพิเศษ) และส่ งเสริ ม
ช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีอยูข่ องบริ ษทั
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้ถูกนามาใช้ในโครงการที่สาคัญจานวนมากในประเทศไทย เวียดนาม และมีการส่ งออกไปยัง
ต่างประเทศ ประสบการณ์ในโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั จะทาให้บริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบที่จะเติบโตจากการขับเคลื่อนด้วยโครงการ
ในตลาดหลัก โดยจากข้อมูลของ Frost & Sullivan คาดว่าอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทยและเวียดนามจะ
มี CAGR ที่ ประมาณร้ อยละ 10.6 และร้ อยละ 15.9 ตามลาดับ จากปี 2563 ถึ งปี 2567 ปั จจัยขับเคลื่ อนการเติ บโตที่ สาคัญใน
ประเทศไทยได้แก่ การปรับปรุ งสายส่ง (transmission line) ในประเทศไทยเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาด
ใหญ่และการใช้งาน การใช้สายเคเบิ้ลใต้ดินสาหรับเมืองใหญ่ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เช่น โครงการรถไฟ
ความเร็ วสูง มอเตอร์เวย์ และพลังงานหมุนเวียน เป็ นต้น ส่วนปั จจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สาคัญในเวียดนามได้แก่ โครงการสาย
ส่ ง (transmission line) ทางเหนื อหรื อใต้ การใช้สายเคเบิ้ลใต้พ้ืนดินในเมืองใหญ่ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่
เช่น โครงการขนส่งมวลชน โรงไฟฟ้า และโครงการก่อสร้าง เป็ นต้น ปั จจัยเหล่านี้แสดงถึงโอกาสการเติบโตเพื่อการขยายธุรกิจ
ที่มีอยูข่ องบริ ษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “-กลยุทธ์ ของบริ ษัท – บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ างความแข็งแกร่ งใน
ฐานะผู้นาตลาดในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม”
นอกจากนี้ บริ ษทั เชื่อว่าบริ ษทั สามารถรักษาส่ วนแบ่งตลาดไว้ได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศ
ไทยและเวียดนามเป็ นอุตสาหกรรมที่ อยู่ภายใต้การกากับดูแล ทั้งนี้ ในประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมมีการตรวจสอบ
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โรงงานอย่างเข้มงวดเพื่อการรั บรองมาตรฐานที่ จาเป็ นสาหรั บการจาหน่ ายสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ ลในประเทศไทย ส่ วน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามจะออกใบรับรองที่จาเป็ นให้แก่ผผู ้ ลิตที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องซึ่ งออกโดยหน่วยงานรับรองที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น ดังนั้น เนื่ องจากข้อกาหนดทางด้านกฎระเบียบภายในประเทศ
บริ ษทั เชื่ อว่าผูป้ ระกอบการที่ อยู่มาเป็ นเวลานานจะยังคงเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทยและ
เวียดนามต่อไป และเป็ นการยากที่ สินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาในตลาดภายในประเทศของประเทศไทยและเวียดนาม ทั้งนี้
บริ ษทั เชื่อว่าการได้รับการยอมรับอยูใ่ นรายชื่อผูค้ า้ ที่ ได้รับการอนุ มตั ิ (Approved Vendor List) และการที่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ได้รับการอนุ มตั ิจากหน่ วยงานทางการ และ/หรื อ หน่ วยงานผูอ้ อกใบอนุ ญาตที่ เกี่ ยวข้อง จะทาให้บริ ษทั สามารถรักษาส่ วนแบ่ง
ตลาดของบริ ษทั ในประเทศไทยและเวียดนามไว้ได้
อนึ่ ง เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ได้รับการรับ รองมาตรฐานสากล บริ ษทั จึ งสามารถส่ งออกผลิ ตภัณฑ์
ดังกล่าวได้ท้ งั ในระดับภูมิภาคและระดับสากล บริ ษทั ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประมาณ 40 ประเทศ (นอกประเทศไทยและ
เวียดนาม) เช่น ออสเตรเลีย บราซิล กัมพูชา อินเดีย จอร์แดน เมียนมาร์ โอมาน สิ งคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โรงงานของบริ ษัทหลายแห่ งมีทาเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ อยู่ในประเทศไทยและเวียดนาม โดยมีค่าใช้ จ่ายในการลงทุน (capital
expenditures) ทีต่ ่าอย่ างมีนัยสาคัญสาหรับการเติบโต
ปั จจุบนั บริ ษทั มีโรงงานสามแห่งในประเทศไทย และหนึ่ งแห่ งในเวียดนาม บริ ษทั เป็ นเจ้าของโรงงานทั้งสามแห่งใน
ประเทศไทย และได้รับสิ ทธิ การใช้ที่ดินจนถึงปี 2598 สาหรับโรงงานในเวียดนาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงงานผลิตของ
บริ ษทั มีกาลังการผลิตติดตั้งรวมสาหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลตัวนาทองแดงที่ 131,400 MT ต่อปี และมีกาลังการผลิตติดตั้ง
รวมสาหรับสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลตัวนาอลูมิเนี ยมที่ 91,200 MT ต่อปี โรงงานแต่ละแห่ งของบริ ษทั ประกอบด้วยคลังสิ นค้า
เพื่อจัดเก็บสิ นค้าสาเร็ จรู ปและศูนย์กระจายสิ นค้า
โรงงานของบริ ษทั มีทาเลที่ ต้ งั เชิ งยุทธศาสตร์ โดยตั้งอยู่ห่างจากกรุ งเทพฯ หรื อกรุ งโฮจิ มินห์ภายในระยะเวลาการ
เดินทางทางถนนหนึ่ งถึงสามชัว่ โมง ซึ่ งเป็ นการลดเวลาการจัดส่ งและค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์สาหรับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่
โรงงานบางพลีของบริ ษทั มีที่ต้ งั ใกล้กบั ท่าอากาศยานนานาชาติกรุ งเทพ (แห่งใหม่) ซึ่งเป็ นพื้นที่ค่อนข้างรองรับน้ าท่วมมาตั้งแต่
อดีต ทั้งประเทศไทยและเวียดนามเป็ นประเทศในกลุ่มยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม (One-Belt-One-Road) ซึ่งเป็ นการลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ในการส่ งออกผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั โรงงานผลิตซึ่งตั้งอยูแ่ ยกกันของบริ ษทั ทาให้บริ ษทั สามารถจัดสรรกาลังการ
ผลิตได้ดียิ่งขึ้นเพื่อประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดของกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น ถ้าวัตถุดิบหรื อทรัพยากรที่ จาเป็ นสาหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์มีความพร้อมและสามารถจัดหาได้ในราคาถูกกว่าที่โรงงานแห่ งหนึ่ ง (ไม่ว่าจะเกิ ดจากการควบคุมการส่ งออกหรื อ
นาเข้าหรื อไม่) บริ ษทั อาจเพิ่มกาลังการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์น้ นั ณ โรงงานดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การตั้งโรงงานอยูใ่ นพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์สี่แห่งในสองประเทศช่วยลดความเสี่ ยงด้านการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ในปั จจุบนั ในกรณี ที่มีการปิ ดพื้นที่ ภายในประเทศ การประกอบการยังอาจดาเนิ นต่อได้ที่
โรงงานแห่งอื่น ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการปิ ดพื้นที่ในประเทศไทยเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 โรงงานผลิตในเวียดนามได้ช่วย
ให้บริ ษทั สามารถดาเนินการตามคาสัง่ ซื้อที่มีอยูไ่ ด้
แม้วา่ ในปั จจุบนั โรงงานที่ลองอันของบริ ษทั ทาการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงแรงดันไฟฟ้าต่า แต่โรงงานแห่ ง
นี้ มีการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้าสู งและสู งพิเศษแล้ว (รวมทั้งห้องทดสอบแรงดันไฟฟ้า
17

สู งซึ่ งสามารถทดสอบสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลที่มีแรงดันไฟฟ้าสู งถึง 400 kV) ดังนั้น บริ ษทั ตั้งใจจะถ่ายทอดความรู ้และความ
เชี่ยวชาญของ PDITL ในด้านสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้าสู งและสู งพิเศษให้แก่บริ ษทั ย่อยในเวียดนาม และเริ่ มการ
ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้าสู งและสู งพิเศษในเวียดนาม ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มกาลังการผลิตโดยรวมของผลิตภัณฑ์
กลุ่มแรงดันไฟฟ้าสูงเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
บริ ษัทเชื่อว่ าบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลคุณภาพสู งภายในประเทศซึ่งมีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศ
ไทยและเวียดนาม
บริ ษทั สามารถผลิตสายไฟฟ้ าที่หลากหลาย (สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสู งพิเศษ สายไฟฟ้ าสาหรับวัตถุประสงค์
พิเศษ สายแรงดันไฟฟ้ าต่ า และสายไฟฟ้ าสาหรั บอาคาร รวมทั้งสายไฟฟ้ าเปลื อย) นอกจากนี้ PDITL สามารถทดสอบสาย
แรงดันไฟฟ้าสูงที่หอ้ งทดสอบแรงดันไฟฟ้าสู งของบริ ษทั ดังนั้น ลูกค้าจึงมองว่าบริ ษทั เป็ นร้านค้าครบวงจร (one-stop shop) สาหรับ
สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลที่มีคุณสมบัติหลากหลายสาหรับโครงการหนึ่ง ซึ่ งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของลูกค้า ทั้งนี้ PDITL
เป็ นผูผ้ ลิตท้องถิ่นเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสู งพิเศษหุ ้มฉนวน เนื่ องด้วยการรวมธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ในเวียดนาม บริ ษทั คาดว่าจะสามารถจัดหาสายไฟฟ้าอย่างครบวงจรในเวียดนามด้วย
บริ ษทั เชื่ อว่าการเข้าสู่ ตลาดสายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้ าปานกลางถึงสู งพิเศษมีอุปสรรคสู ง เนื่ องจากปั จจัยต่าง ๆ อาทิ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capital expenditures) การอนุมตั ิจากหน่วยงานกากับดูแล และหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มงวดของลูกค้า
(การมีผลงาน ความเชื่อถือได้ของผูผ้ ลิต ความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกาหนดเฉพาะ และมาตรฐานสากล
ฯลฯ) ซึ่งเป็ นความท้าทายมากยิง่ ขึ้นสาหรับคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดนี้
การควบคุมคุณภาพมีความสาคัญต่อการดาเนินงานของบริ ษทั บริ ษทั มีทีมงานภายในที่ทาการตรวจสอบคุณภาพในทุก
ขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงทุ กขั้นตอนของการผลิต ได้แก่ การหลอม การรี ด การตีเกลียว และการหุ ้มฉนวน
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “- การควบคุมคุณภาพ” ตัวอย่างเช่น PDITL ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 (มาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ) จาก MASCI และ UL ซึ่ งกาหนดให้ระบบบริ หารงาน
คุณภาพขององค์กรต้องสามารถแสดงถึงความสามารถที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไปตามข้อกาหนดของลูกค้าและข้อกาหนดทาง
กฎหมายและกฎระเบี ยบที่ ใช้บังคับได้อย่างสม่ าเสมอ เป็ นต้น รวมทั้งใบรั บรองความสามารถห้องปฏิ บัติการทดสอบตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 17024-2547 (ISO/IEC 17025) ซึ่ งรับรองระบบการจัดการคุณภาพของห้องปฏิบตั ิการทดสอบขององค์กร
และความเชี่ ยวชาญทางเทคนิ คของบุคลากร เพื่อความมัน่ ใจว่าห้องปฏิ บตั ิการสามารถให้ผลที่ ใช้ได้ และผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นที่
ยอมรับจากผูจ้ ดั หาและหน่วยงานกากับดูแลอย่างสม่าเสมอ ปั จจุบนั Thipha Cables อยูใ่ นขั้นตอนการยืน่ ขอการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2015 (มาตรฐานระบบบริ หารงานคุ ณ ภาพ) จากหน่ ว ยงานรั บ รองที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตซึ่ งเป็ นที่ ย อมรั บ ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนาม
บริ ษทั ยังผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานอนุมตั ิและหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับประเทศ
และระดับสากล เช่ น สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สถาบัน TÜV SÜD สถาบัน KEMA Laboratories และIEC ซึ่ งทาให้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นที่แข่งขันได้ทวั่ โลกและเหมาะสมสาหรับการส่งออก
บริ ษทั ใช้ตราสิ นค้าแบบหลายระดับชั้น ได้แก่ Phelps Dodge, Nation, Goodland และ Thipha Cable เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า
ได้มากขึ้นผ่านทางช่องทางธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกับลูกค้า (B2C) และการส่ งออก ในขณะที่การ
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เน้น ที่ ช่ อ งทาง B2G และ B2B ช่ ว ยสนับ สนุ น การตั้ง ราคาที่ ดี กับ บริ ษ ัท (price premium) ส าหรั บ สายไฟฟ้ า และสายเคเบิ้ ล
แรงดันไฟฟ้าสู งและสู งพิเศษ การเข้าสู่ ช่องทาง B2C และการส่ งออกเป็ นการ (ก) เพิ่มความสามารถในการผลิต ซึ่ งทาให้บริ ษทั
ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนจากขนาดของกิจการที่ใหญ่ข้ ึน (economies of scale) เช่น ในเรื่ องของการต่อรองราคา
วัตถุดิบ และ (ข) เพิ่มการรับรู ้ในผลิตภัณฑ์ (product exposure) ของบริ ษทั
บริ ษัทสามารถรั กษาอัตรากาไรที่สูงสาหรั บผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการเน้ นทีผ่ ลิตภัณฑ์ มูลค่ าสู ง และการดาเนินงานซึ่งมีต้นทุนการผลิตทีต่ ่าแต่ มีประสิทธิภาพ
บริ ษทั มี Adjusted Core EBITDA จานวน 1,213 ล้านบาทสาหรับปี 2561 จานวน 1,195 ล้านบาทสาหรับปี 2562 และ
จานวน 1,085 ล้านบาทสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็ นจานวนร้อยละ 10.2 ร้อยละ 10.4 ร้อยละ 14.9 ของ
รายได้หลักสาหรับปี 2561 ปี 2562 และสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามลาดับ ซึ่ งบริ ษทั เชื่ อว่าบริ ษทั
สามารถรักษาอัตรากาไรที่สูงด้วยปั จจัยดังต่อไปนี้


บริ ษทั เน้นที่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไร สู ง เช่น สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสู งพิเศษ และสายไฟฟ้าสาหรับ
วัตถุประสงค์พิเศษ โดยทัว่ ไปผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการตั้งราคาสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับสายแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้า
เปลื อย เนื่ องจากความซับซ้อนของกระบวนการผลิ ตและข้อกาหนดสาหรับการรั บรองมาตรฐาน โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยที่สนับสนุนอัตรา throughput margin ที่สูงกว่าจากการขายสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับสาย
แรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสู งพิเศษและสายไฟฟ้าสาหรับวัตถุประสงค์พิเศษ เมื่อเปรี ยบเทียบกับสายไฟฟ้าประเภทอื่น
ในหัวข้อ “- ธุรกิ จสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ ้ลของบริ ษัท – ผลิตภัณฑ์ และบริ การของบริ ษัท ” ทั้งนี้ ความสามารถของ
บริ ษทั ที่ จะผลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลที่ หลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้าทาให้บริ ษทั สามารถกาหนด
ราคาที่สูงสาหรับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้ เนื่ องจากลักษณะพิเศษของสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้าสู งและสูง
พิเศษ โดยทัว่ ไปบริ ษทั จึงผลักภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบไปยังลูกค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่จดั
จาหน่ายผ่านช่องทาง B2G และช่องทาง B2B



บริ ษทั เชื่อว่าต้นทุนแรงงานและไฟฟ้าในประเทศไทยและเวียดนามนั้นต่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับในประเทศอื่น ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศอินเดียและประเทศจีน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ส่งออกของบริ ษทั จึงมีราคาที่แข่งขันได้



บริ ษทั เชื่ อว่าบริ ษทั มีเครื อข่ายการจัดจาหน่ ายที่ แข็งแกร่ งในประเทศไทย และเนื่ องจากเครื อข่ายการจัดจาหน่ ายที่
แข็งแกร่ งของบริ ษทั แม้แต่คู่แข่งระหว่างประเทศของบริ ษทั และผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันยังใช้เครื อข่าย
การจัดจาหน่ายของบริ ษทั เพื่อการเข้าถึงตลาดไทย



บริ ษทั ทาการเปรี ยบเที ยบราคาระหว่างผูจ้ ดั หาวัตถุดิบอย่างสม่ าเสมอก่อนที่ จะทาคาสั่งซื้ อ เพื่อที่ จะได้รับราคาและ
เงื่อนไขที่ดีที่สุดสาหรับวัตถุดิบที่บริ ษทั จัดซื้ อ เมื่อได้รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า บริ ษทั จะรวมปั จจัยต้นทุนวัตถุดิบในราคา
ที่เสนอให้แก่ลูกค้า เพื่อลดความเสี่ ยงต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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บริ ษทั รั กษาต้นทุ นของสิ นค้าให้ต่ าโดยการตรวจสอบว่าบริ ษทั มี ห่วงโซ่ อุปทาน (supply chain) ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั ดารงความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกบั ผูจ้ ดั หาที่มีอยู่ ซึ่งบริ ษทั ได้ทาการประเมินโดยพิจารณาจากคุณภาพ และ/หรื อ
ปริ มาณของวัตถุดิบ ราคา ความน่าเชื่อถือ และความตรงต่อเวลา โดยทัว่ ไปผูจ้ ดั หาวัตถุดิบของบริ ษทั สามารถส่ งมอบ
ได้ตามกาหนดและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเฉพาะของบริ ษทั ซึ่ งทาให้บริ ษทั สามารถจัดการกาลังการผลิตของบริ ษทั ได้
โดยมีช่วงเวลาสูญเปล่า (down-time) น้อยที่สุด โดยปกติในแต่ละโครงการ บริ ษทั จะจัดหาวัตถุดิบจากผูจ้ ดั หาหลายราย
และไม่พ่ งึ พาผูจ้ ดั หาเพียงรายเดียว เพื่อความมีประสิ ทธิภาพด้านต้นทุนและความน่าเชื่อถือ



คาสั่งซื้ อขนาดใหญ่ของบริ ษทั ทาให้บริ ษทั สามารถเจรจาต่อ รองกับผูจ้ ัดหาวัต ถุดิบได้ดี โดยบริ ษทั เชื่ อว่าบริ ษ ัท
สามารถรับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนจากขนาดของกิจการที่ใหญ่ข้ ึน (economies of scale) ผ่านการซื้ อกิจการ
Thipha Cables Dovina และ TCI ซึ่ งทาให้บริ ษทั สามารถปรั บปรุ งห่ วงโซ่ อุปทาน (supply chain) ลดความเสี่ ยงด้านโลจิ
สติกส์ และลดต้นทุนในการดาเนินงาน คาสัง่ ซื้อขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็ นผลมาจากการขยายขนาดการประกอบการ
ของบริ ษทั และการรวมแพลตฟอร์ มการจัดหา ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบริ ษทั ที่จะได้รับราคาวัตถุดิบซึ่ งเป็ นที่
แข่ ง ขัน ได้ม ากกว่า นอกจากนี้ บริ ษ ัท ยัง มี ก ารเจรจาและจัด หาวัต ถุ ดิ บกับ ผูจ้ ัด หาโดยตรง ซึ่ ง เป็ นการหลี ก เลี่ ยง
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่ตวั กลาง



การบู รณาการกระบวนการผลิ ตและจัดจาหน่ ายช่ วยให้บริ ษทั สามารถบริ หารจัดการการผลิตสายเคเบิ้ลตามความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น ด้วยการแบ่งเป็ นกลุ่มตามข้อกาหนดเฉพาะของสายเคเบิ้ล ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับคาสัง่ ซื้อ
ฝ่ ายวางแผนของบริ ษทั จะวางแผนกระบวนการผลิตด้วยการจัดสรรงานและคาสัง่ ซื้ อไปยังโรงงานที่เหมาะสมที่สุด ซึ่ง
ทาให้บริ ษทั สามารถใช้สินค้าคงคลังที่โรงงานแห่งใดแห่งหนึ่งในการดาเนินการคาสัง่ ซื้อโดยไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายในการ
ขนย้ายสิ นค้าคงคลัง อันเป็ นการเพิม่ ความมีประสิ ทธิภาพด้านต้นทุนการผลิตของบริ ษทั

บริษทั พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีเพือ่ การผลิตผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีความแตกต่ างซึ่งให้ อัตรากาไรสู งกว่ า เพือ่ การเข้ าถึง
กลุ่มลูกค้ าและภาคธุรกิจใหม่
เพื่อที่จะรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาดของบริ ษทั (โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับสายแรงดันไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษ) บริ ษทั
ได้พฒั นานวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบั กลุ่มผลิ ตภัณฑ์แรงดันไฟฟ้ าสู งของบริ ษทั
PDITL ได้จดั สรรงบประมาณสูงถึงร้อยละ 1.0 ของรายได้ในแต่ละปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการวิจยั และพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบ (รวมถึงโพลิเมอร์และโลหะที่ไม่ใช่
เหล็ก)
ในปี 2536 PDITL เป็ นผูผ้ ลิตรายแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี VCV ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล ซึ่ งทา
ให้สามารถผลิ ต สายแรงดัน ไฟฟ้ าสู ง พิ เ ศษได้ ปี 2537 PDITL เริ่ ม ผลิ ต สายไฟฟ้ า ที่ มี ต ัว น าไฟฟ้ า แบบมิ ล ลิ เ คน (Milliken
conductors) ปี 2560 PDITL เป็ นบริ ษทั แรกในประเทศไทยที่เริ่ มให้บริ การตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสู งแบบเคลื่อนที่ (High
Voltage Mobile Testing Unit) เพื่อการให้บริ การทดสอบระบบสายแรงดันไฟฟ้ า สู งแบบให้บริ การถึ ง สถานที่ แ ก่ ลู กค้า ตาม
มาตรฐาน IEC ซึ่ งทาให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบการรั่วของไฟฟ้าหรื อความผิดพลาดในโครงสร้างสายไฟฟ้าที่อาจเกิดระหว่าง
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การติดตั้ง ส่ งผลให้ลูกค้ามัน่ ใจได้ว่าการติดตั้งสายไฟจะทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและมีความปลอดภัย ปี 2561 PDITL
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สายส่ งไฟฟ้าอลูมิเนี ยมแบบใหม่ซ่ ึ งมีคุณสมบัติ เช่น มีเหล็กกล้าเป็ นส่ วนเสริ ม หรื อส่ วนหลัก ซึ่ งทาให้มี
การนาไฟฟ้ าดีกว่าสายส่ งไฟฟ้ าทัว่ ไป ปี 2563 บริ ษทั ปรับปรุ งต้นทุนประสิ ทธิ ผลของผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลแผงโซล่าร์ เพื่อลด
ต้น ทุ น ลงประมาณร้ อยละ 27.0 โดยการเน้นที่ ก ารออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ที่ดีข้ ึ น โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีที่บริ ษทั ใช้ในผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ “ธุรกิจ - เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา”
บริษทั มีฐานลูกค้ าทีห่ ลากหลาย รวมถึงความสัมพันธ์ ทมี่ ั่นคงแข็งแกร่ งระยะยาวกับลูกค้ าชั้นดีในภาครัฐและภาคเอกชน
บริ ษทั มีฐานลูกค้าที่ หลากหลาย ประกอบด้วยหน่ วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิ จ ผูจ้ ดั จาหน่ าย และผูพ้ ฒั นาและเจ้าของ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะ ปิ โตรเคมี น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และอสังหาริ มทรัพย์ โดย
บริ ษทั ไม่ได้พ่ งึ พาอุตสาหกรรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และบริ ษทั สามารถรองรับความผันผวนตามวงจรของอุตสาหกรรมได้
ผลงานที่ มีคุณภาพและการส่ งมอบที่ตรงต่อเวลาอย่างสม่าเสมอของบริ ษทั ทาให้บริ ษทั สามารถสร้างความสัมพันธ์
ระยะยาวกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลาดจนบริ ษทั เอกชนรายใหญ่และบริ ษทั วิศวกรรมระดับโลก เช่น Siemens,
Energex, ABB, Alstrom และ General Electric บริ ษทั ร่ วมมือกับลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ที่ตรงกับตามความ
ต้อ งการเฉพาะของโครงการของลู ก ค้า ซึ่ งบริ ษ ัท เชื่ อ ว่า ปั จ จัย ดัง กล่ า วท าให้บ ริ ษ ัท มี ค วามแตกต่ า งไปจากคู่ แ ข่ ง และมี
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ งกับลูกค้า การที่บริ ษทั สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าต่อ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ทั้งนี้ ลูกค้าภาครัฐที่สาคัญของบริ ษทั รวมถึง กฟผ. กฟภ. และ EVN ซึ่งเป็ นลูกค้าของบริ ษทั มาถึง 50 ปี แล้ว
โดยรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนามเป็ นตลาดที่กาลังเติบโต ซึ่งรัฐบาลทั้งของประเทศไทยและประเทศเวียดนามให้ความสาคัญแก่การพัฒนาระบบ
สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล ระบบโทรคมนาคม ระบบขนส่ งสาธารณะ และระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็ นสาคัญ ดังนั้น บริ ษทั จึงใช้
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ งกับรัฐวิสาหกิจเพื่อเข้าร่ วมในโครงการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้น นอกจากนี้ การส่ งออกสายไฟฟ้ า
และสายเคเบิ้ลของบริ ษทั ก็ยงั ช่วยในการบริ หารความเสี่ ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ ทั้งนี้
ลูกค้าภาครัฐในต่างประเทศของบริ ษทั รวมถึง Dubai Electricity & Water Authority, Singapore Power และ Jordanian Electric
Power
บริษทั มีคณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ พร้ อมทัง้ การกากับดูแลกิจการทีเ่ ข้ มแข็ง
ผูบ้ ริ หารหลักของบริ ษทั ประกอบด้วยประธานกรรมการ คือ นายชนิ นทร์ เย็นใจสุ ด และกรรมการ ได้แก่ นาย ประ
กรณ์ เมฆจ าเริ ญ และ นาย นิ รุ ท ธ เจี ย กวธัญ ญู ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ใ นอุ ตสาหกรรมการผลิ ตสายไฟฟ้ า และสายเคเบิ้ ล และ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์รวมกันกว่า 50 ปี ภายใต้การบริ หารของผูบ้ ริ หารปั จจุบนั บริ ษทั สามารถเพิ่มรายได้หลักรวมของ PDITL
โดยมี CAGR ที่ร้อยละ 14.0 จากเดิม 6,024 ล้านบาทในปี 2558 เป็ น 10,158 ล้านบาทในปี 2562 และ Adjusted Core EBITDA
ของบริ ษทั เติบโตขึ้นโดยมี CAGR ที่ ร้อยละ 101.7 จากเดิ ม 64 ล้านบาทในปี 2558 เป็ น 1,055 ล้านบาทในปี 2562 โดยการ
ดาเนินการต่าง ๆ รวมถึง


การสร้างการเติบโตโดยการขยายกิจการ การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
การสร้างความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั และการขยายช่องทางการจัดจาหน่ าย รวมถึงการ
ส่งออก
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การสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจของบริ ษทั จากภายในและภายนอก ทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศ



การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั โดยเน้นที่ความเป็ นเลิศในการดาเนินงาน และ
การใช้ตน้ ทุนและทรัพยากรให้เกิดประสิ ทธิภาพ



การสร้างความเป็ นหุน้ ส่วน และการเข้าซื้อและรวมบริ ษทั และธุรกิจในเชิงกลยุทธ์อย่างประสบความสาเร็ จ

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีการบริ หารจัดการพนักงานกว่า 1,900 คน และได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ ง โดยเน้นที่
สวัสดิการของพนักงานและการพัฒนาบุคลากร อายุงานโดยเฉลี่ยของพนักงานทางานเต็มเวลาของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 คือประมาณ 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูบ้ ริ หารหลักของบริ ษทั ในฝ่ ายผลิตและฝ่ ายวิจยั และพัฒนาได้ทางานกับบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั มากว่า 15 ปี บริ ษทั ยังได้ใช้ “นโยบายไม่เกษียณอายุ” ซึ่ งทาให้บริ ษทั สามารถสั่งสมความรู ้และประสบการณ์ได้จาก
ทางผูบ้ ริ หารและพนักงานหลักของบริ ษทั
บริ ษทั ให้ความมุ่งมัน่ กับการฝึ กอบรมและการแบ่งปั นด้านความรู ้วิธีการ นับตั้งแต่การซื้ อกิ จการ PDITL บริ ษทั ได้
รักษาบุคลากรเดิมจานวนมากไว้ ซึ่งทาให้มนั่ ใจได้วา่ ธุรกิจจะมีความต่อเนื่ อง ในปั จจุบนั Mr. Vo Tan Thinh ผูก้ ่อตั้งของ Thipha
Cables และ Dovina เป็ นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ของกิจการในประเทศเวียดนาม ซึ่ งช่วยอานวยความสะดวกต่อการรวม
ธุรกิจบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยและประเทศเวียดนามของบริ ษทั นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริ ษทั ซื้อกิจการ Thipha Cables และ
Dovina แล้ว พนักงานประมาณ 30 คนของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามได้เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมทางออนไลน์ที่เกี่ยวกับ
โรงงานผลิตของบริ ษทั ในประเทศไทย และได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสู งและสู งพิเศษ ทั้งนี้ บริ ษทั มี
แผนที่ จะเริ่ มโครงการฝึ กอบรมในพื้นที่ (on-site training) เพิ่มเติมในประเทศไทยสาหรับพนักงานของบริ ษทั ย่อยในประเทศ
เวียดนามในทันทีที่มีการผ่อนคลายข้อจากัดการเดินทางระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามอันเนื่ องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิด-19
เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ินโยบายการกากับดูแล
กิจการ
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีปี 2550 ของสานักงาน ก.ล.ต.
กลยุทธ์ ของบริษัท
บริ ษทั เชื่อว่ากลยุทธ์ดงั ต่อไปนี้จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ างความแข็งแกร่ งในฐานะผู้นาตลาดในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม
ตามข้อมูลของ Frost & Sullivan คาดว่าความต้องการไฟฟ้ าในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็ นเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่ งจะต้องการการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า การเติบโตของพลังงานหมุนเวียน
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) โดยคาดว่า
สถานการณ์ดงั กล่าวนี้จะมีผลกระทบในทางบวกต่ออุปสงค์ของสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล โดยเฉพาะอย่างยิง่ คาดว่าอุตสาหกรรม
สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทยจะเติบโตจากประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2563 เป็ น 2.3 พันล้านดอลลาร์
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สหรัฐในปี 2567 ตามข้อมูลของ Frost & Sullivan นอกจากนี้ ยังคาดว่าโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จะกระตุน้
อุปสงค์ของสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้ าต่า ปานกลาง และสู งอย่างต่อเนื่ องในช่วงระยะเวลาที่ คาดการณ์ในอนาคต
นอกจากนี้ ตามข้อมูลของ Frost & Sullivan ประเทศเวียดนามซึ่ งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ ง ความต้องการไฟฟ้ าสู ง
นโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่เอื้ออานวย และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในภาคพลังงานซึ่งมีปัจจัยหลักที่กระตุน้ อุปสงค์สาหรับอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล มีปัจจัยต่าง ๆ ที่คล้ายคลึง
กับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในทั้งสองประเทศนี้ ได้มีความล่าช้าในการดาเนิ นนโยบายและโครงการขนาดใหญ่ หรื อได้มี
สภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่มีความท้าทายยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ อันเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ ง
ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลอาจ
ช่วยปรับปรุ งภาพรวมของอุตสาหกรรมให้ดีข้ ึน โดย Frost & Sullivan คาดว่าอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศ
เวียดนามจะฟื้ นตัวในปี 2564 และเติบโตโดยมี CAGR ที่ร้อยละ 15.9 จากปี 2563 ถึงปี 2567 นอกจากนี้ เป็ นที่คาดว่าการลงทุนที่
สาคัญในการปรั บปรุ งโครงสร้ างพื้นฐานระบบโครงข่ายไฟฟ้ าน่ าจะเกิ ดขึ้ นภายในปี 2566 ดังนั้น ตามข้อมูลของ Frost &
Sullivan จึงมีการคาดการณ์วา่ ตลาดสาหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้าต่า ปานกลาง และสู งจะครองส่ วนแบ่งตลาด
โดยรวมในประเทศเวียดนามในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ จากการเพิ่มขึ้นของความต้องการไฟฟ้าในภูมิภาค
อาเซียน Frost & Sullivan จึงคาดว่าจะมีความต้องการสาหรับโครงข่ายไฟฟ้า (เช่น โครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Grid Line))
เพิ่มขึ้นจากการผลักดันของภาคพลังงานหมุนเวียนที่กาลังเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดว่าการพัฒนารถไฟฟ้าและเมืองอัจฉริ ยะใน
ภูมิภาคอาเซี ยน จะช่วยเพิ่มจานวนการใช้สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลกาลังไฟฟ้าต่าและปานกลางในภูมิภาคอาเซี ยนตั้งแต่ปี 2563
ถึงปี 2567
โครงการที่สาคัญในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีดงั นี้
ชื่ อโครงการ
มูลค่ าโครงการ
โครงการในประเทศไทย (2563-2568)
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะ/ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟภ.
239 พันล้านบาท
สายเคเบิ้ลใต้ดินของ กฟน.
143 พันล้านบาท
สายส่งกระแสไฟฟ้าเส้นทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
77 พันล้านบาท
สายส่งกระแสไฟฟ้าปรับปรุ งใหม่ของ กฟน.
โครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ

110 พันล้านบาท
1,796 พันล้านบาท

โครงการในประเทศเวียดนาม (2564-2568)
โรงไฟฟ้า
สายส่งไฟฟ้า
ที่มา: Frost & Sullivan Report

26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เนื่ องจากการใช้สายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลแรงดันต่ าถึงสู งพิเศษมีความสาคัญต่อโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลแรงดันสู งและสู งพิเศษสาหรับสายส่ งไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลใต้ดิน บริ ษทั จึงเชื่อว่าบริ ษทั
จะได้รับผลกระทบในทางบวกจากอุปสงค์ที่สูงขึ้นนี้ เนื่ องจาก PDITL เป็ นผูผ้ ลิตสายแรงดันไฟฟ้าสู งพิเศษหุ ้มฉนวนเพียงราย
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เดียวในประเทศไทย บริ ษทั ตั้งใจที่จะประมูลงานใหม่ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ รวมถึงโครงการภาคเอกชนขนาด
ใหญ่ต่อไป ด้วยการเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา และการยกระดับการให้บริ การ ในการนี้ เนื่องจากบริ ษทั
ได้ขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั บริ ษทั ตั้งใจที่จะเพิม่ ศักยภาพในการเป็ นร้านค้าเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว ซึ่งจะเป็ นการเพิม่
ความภักดีในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เนื่องจากจะช่วยทาให้กระบวนการจัดซื้อของลูกค้ามีความสะดวกขึ้น
เพื่อที่ จะตอบสนองอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์แรงดันไฟฟ้ าต่ าถึงสู ง บริ ษทั จึ งตั้งใจที่จะเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์
แรงดันไฟฟ้าต่าถึงปานกลาง และผลิตภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษ ด้วยการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากกาลังการผลิตซึ่งมีการติดตั้ง
ใหม่ที่โรงงานระยองและโรงงานบางพลีของบริ ษทั ด้วยอัตราการใช้ประโยชน์โดยเฉลี่ยที่โรงงานของบริ ษทั ที่ประมาณร้อยละ
51.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั จึงคาดว่าจะสามารถขยายการผลิตได้โดยใช้รายจ่ายประเภททุนต่าที่สุด บริ ษทั ตั้งใจที่จะ
เพิ่มค่า OEE หรื อค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่ องจักร ที่ร้อยละ 10.0 ถึง 20.0 ด้วยการลดเวลาการสลับงาน (switching time)
ของสายการผลิตซึ่ งช่วยเพิ่มกาลังการผลิตโดยไม่มีรายจ่ายด้านทุนเพิ่มเติม บริ ษทั มุ่งที่จะปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการแข่งขันของ
โรงงานผลิตที่ สมุทรสาครโดยการเพิ่มกาลังการผลิตและค่า OEE สาหรับโรงงานผลิตของบริ ษทั และกาลังการผลิตแต่ละแห่ ง
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “- ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ของบริ ษัท – โรงงานและกาลังการผลิต” ด้วยทาเล
ที่ต้ งั ในการผลิตที่กว้างขวางขึ้น บริ ษทั คาดว่าบริ ษทั จะมีความคล่องตัวมากขึ้นในด้านการบริ หารจัดการการผลิตระหว่างโรงงาน
ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั สามารถส่ งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นและเพิ่มการใช้ประโยชน์โดยรวมได้
มากขึ้น
บริษทั ตั้งใจจะเน้ นทีก่ ารผลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้ าปานกลาง สู ง และสู งพิเศษต่ อไปเพือ่ รักษาอัตรากาไรทีส่ ู ง
บริ ษทั ตั้งใจจะเพิม่ ยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสู งซึ่ งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้แก่สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูง
พิเศษ ซึ่งมีอตั รา throughput margin ที่ร้อยละ 37.8 และสายไฟฟ้าสาหรับวัตถุประสงค์พิเศษซึ่งมีอตั รา throughput margin ที่ร้อย
ละ 31.6 สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ บริ ษทั ตั้งใจจะลดยอดขายของสายไฟฟ้าเปลือยเนื่องจาก
มี อ ัต ราก าไรต่ า กว่า โปรดพิ จารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ มเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผ ลต่ อ อัต รา throughput margin ที่ สู ง กว่า ของสาย
แรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษและสายไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เมื่อเปรี ยบเทียบกับสายไฟฟ้าอื่น ๆ ในหัวข้อ “- ธุรกิจสายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล้ ของบริ ษัท – ผลิตภัณฑ์ และบริ การของบริ ษัท” แผนภูมิต่อไปนี้แสดงรายละเอียดยอดขายจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และอัตรา throughput margin ที่สมั พันธ์กนั
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หมายเหตุ
(1)
คานวณตามอัตรา throughput margin ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่ผลิตและจาหน่ายโดย PDITL ตลอดช่วงระยะผล
การดาเนิ นงาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การวิเคราะห์ และคาอธิ บายฐานะทางการเงินและผลการ
ดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ – ความสามารถในการปรั บราคาขายของผลิตภัณฑ์ ที่บริ ษัทผลิตตามความผันผวนทางด้ าน
ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ ”
(2)
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงช่วงครึ่ งแรกของปี 2563 Dovina ได้ทยอยหยุดการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศอินเดีย
และส่วนใหญ่ส่งออกผลิตภัณฑ์เท่าที่จาเป็ นภายใต้สญ
ั ญาที่มีอยูแ่ ล้ว
นอกจากนี้ ด้วยการซื้อกิจการ Thipha Cables และ Dovina บริ ษทั ตั้งใจที่จะเพิ่มกาลังการผลิตโดยรวมสาหรับผลิตภัณฑ์
แรงดันไฟฟ้าสูง และเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย การเสนอขาย และความเชี่ยวชาญในด้านสายแรงดันไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษของ
บริ ษทั ประวัติผลงานของ PDITL จะช่วยส่ งเสริ มความสามารถของ Thipha Cables ในการประมูลงานสาหรับผลิตภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ข้ ึน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงงานที่ลองอันมีอตั ราการใช้กาลังการผลิตประมาณร้อยละ 45.0 บริ ษทั จึงคาดว่าจะ
สามารถขยายการผลิตของบริ ษทั ได้ดว้ ยการใช้เงิ นทุนเพียงเล็กน้อย เนื่ องจากในปั จจุบนั โรงงานที่ ลองอันได้ติดตั้งอุปกรณ์
สาหรับการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษแล้ว (รวมทั้งห้องทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง)
บริ ษทั ตั้งใจจะผลิตสายไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษสาหรับใช้ในภาคธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ตามข้อมูลของ Frost &
Sullivan ตาม REmap 2036 ประเทศไทยได้ต้ งั เป้ าหมายจะมีกาลังการผลิตรวมสาหรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ 17 กิกะวัตต์ภายใน
ปี 2579 ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาพลังงานฉบับแก้ไขของประเทศไทย คาดว่าส่ วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ
18 ภายในปี 2580 นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามกาลังส่ งเสริ มการผลิตพลังงานจากทรัพยากรหมุนเวียนเช่นเดียวกัน โดยบริ ษทั
คาดว่าการเน้นที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสู ง เช่น สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางและสู ง และสายไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษจะทา
ให้บริ ษทั สามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภาคธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
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บริ ษทั ยังมีความตั้งใจจะเน้นที่การผลิตสายไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ และบริ ษทั กาลังร่ วมมือกับพันธมิตรและ/หรื อ
หน่ วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาสายเคเบิ้ลที่ ใช้ในกิ จการทหาร สายเคเบิ้ลใต้น้ า และ/หรื อสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลสาหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอวกาศและยานอวกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริ ษทั กาลังพัฒนาสายเคเบิ้ลใต้น้ าในประเทศเวียดนามเพื่อทดแทน
ผลิตภัณฑ์นาเข้าจากยุโรป บริ ษทั กาลังอยูใ่ นระหว่างกระบวนการยืน่ ของการรับรองมาตรฐานที่จาเป็ นสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ บริ ษทั คาดว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานภายในระยะอันใกล้ถึงปานกลาง นอกจากนี้ บริ ษทั มีความตั้งใจจะพัฒนาสาย
ส่ ง ไฟฟ้ า กระแสตรงแรงดันสู ง และด้ว ยการเน้น ที่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่มี อ ัตราก าไรสู ง บริ ษ ัท มุ่ งมั่น ที่ จะเพิ่ ม อัตรา Adjusted Core
EBITDA ของบริ ษทั จากร้อยละ 8.0 ถึงร้อยละ 1.0 เป็ นร้อยละ 15.0 ถึงร้อยละ 18.0
บริ ษัทจะต่ อยอดการขายข้ ามกลุ่มผลิตภัณฑ์ แรงดันไฟฟ้ า ใช้ ประโยชน์ จากความเป็ นผู้นาตลาดและจุดแข็งในผลิตภัณฑ์ สาย
เคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้ าสู ง และขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายในประเทศต่ อไป
บริ ษทั เติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญและชื่อเสี ยงในผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้าสู ง และได้สร้างเครื อข่ายการจัด
จาหน่ายในประเทศไทยสาหรับผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าครบทุกประเภทผ่านช่องทางธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)
ธุรกิจกับลูกค้า (B2C) และการส่ งออก อนึ่ ง บริ ษทั เชื่อว่าบริ ษทั จะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าของอดิสรเพื่อแนะนาและ
จาหน่ ายสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ ลของบริ ษทั ต่อกลุ่มลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซ และบริ ษทั มี แผนที่ จะขยาย
ช่องทาง B2C และช่องทางส่งออกของบริ ษทั ภายในประเทศไทยต่อไป
ในประเทศเวียดนาม ที่ ผ่านมาบริ ษทั ได้เน้นที่ ช่องทาง B2G และ B2B แต่เนื่ องจากบริ ษทั มองเห็ นโอกาสที่ จะใช้
ช่องทางเพิ่มเติม เช่น ผ่านทางการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในประเทศเวียดนามเพื่อธุรกิจ B2C และการส่งออก ดังนั้น บริ ษทั จึง
กาลังอยูใ่ นขั้นตอนการขยายฝ่ ายการตลาดและการจัดจาหน่ายของบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม และกาลังสรรหาบุคคลากรหลักที่
มีความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายและตัวแทนจาหน่ ายในประเทศเวียดนาม โดยมีเป้ าหมายเพื่อขายให้แก่ผจู ้ ดั จาหน่ ายประมาณ
2,000 ถึง 3,000 รายในประเทศเวียดนามภายในระยะเวลาอันใกล้หรื อปานกลางนี้
บริ ษทั ตั้งใจที่จะส่ งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดที่กาลังเติบโตต่อไป พร้อมทั้งขยายการส่ งออกไปยังตลาดที่เติบโตเต็มที่
แล้ว โดยมีเป้ าหมายการส่ งออกไปยัง 50 ประเทศภายในปี 2565 บริ ษทั เชื่ อว่าธุ รกิ จส่ งออกของบริ ษทั จะเติบโตในขณะที่การ
หยุดชะงักในสายงานห่ วงโซ่ อุปทานกาลังเพิ่มขึ้นอันเนื่ องจากการปั ญหาด้านความสัมพันธ์ทางการค้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศจีน) และผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีราคาที่แข่งขันได้เนื่องจากข้อตกลงการค้าเสรี จานวน
26 ฉบับ และ 38 ฉบับ ที่ ประเทศเวียดนามและประเทศไทยได้เข้าทาตามลาดับ ณ วันที่ 20 กันยายน 2563 ตามรายงาน Asia
Regional Integration Center ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซี ย บริ ษทั มีแผนที่จะผลิตผลิตภัณฑ์สาหรับตลาดลูกค้าทัว่ ไป (massmarket products) ซึ่งมีความแตกต่างเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาด แต่เป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่
บริ ษัทตั้งใจจะเจาะตลาดใหม่ โดยใช้ กาลังการผลิตที่มีอยู่ และโดยการซื้อธุรกิจที่ช่วยส่ งเสริมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ฐานตลาด
และช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั เชื่ อว่าบริ ษทั ได้พฒั นาแนวทางที่ยงั่ ยืนในการควบรวมและซื้ อกิ จการและการลงทุน โดยเน้นที่โอกาสซึ่ งช่วย
ส่ งเสริ มการเสนอขายผลิตภัณฑ์ เพิ่มฐานตลาด ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย และพึ่งพาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่จะเอื้อ
ต่ อ การส่ ง ออก บริ ษ ัท จะปรั บ ปรุ ง กลยุท ธ์ ก ารควบรวมและซื้ อ กิ จ การและหลัก เกณฑ์ก ารคัด เลื อ กกิ จ การเป้ า หมายจาก
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ประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริ ษทั โดยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวรวมถึงความสามารถและศักยภาพที่จะขยายการเสนอขายผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั การเข้าสู่ ตลาดที่ ส่งเสริ มกันหรื อตลาดใหม่ การได้มาซึ่ งเทคโนโลยีและทักษะใหม่ ๆ การสร้ างรายได้และการ
ประหยัดจากการใช้ตน้ ทุนรวมกัน (cost synergies) และการขยายฐานลูกค้า
บริ ษทั จะกาหนดและแสวงหากิจการเป้ าหมายที่เหมาะสมเพื่อการควบรวมและซื้อกิจการต่อไป กิจการเป้ าหมายเหล่านี้
รวมถึงธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลอื่น ๆ หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องหรื อส่ งเสริ มธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลซึ่ งตั้งอยูใ่ นตลาด
เกิดใหม่ต่าง ๆ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย หรื อ ภูมิภาคตะวันออกกลาง
บริ ษัท ตั้ ง ใจจะเพิ่ม คุณ ค่ า ที่มี อ ยู่ใ นกลุ่ ม ของบริ ษัท ให้ แ ก่ ผ้ ูถือ หุ้ น และด ารงความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นต้ น ทุ น ด้ ว ย
กระบวนการผลิตทีม่ ีประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตที่ม่ งุ เน้ นการขจัดความสู ญเปล่ า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้น 8,978 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ย 1,064 ล้านบาท
และหนี้ สินไม่หมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ย 3,684 ล้านบาท บริ ษทั ตั้งใจจะลดหนี้ สินด้วยเงินสดจากกิจกรรมการดาเนิ นงาน ซึ่ ง
เป็ นการลดภาระหนี้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของกลุ่มของบริ ษทั และของบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ตั้งใจจะปรับโครงสร้างของ PDITL ให้เป็ นศูนย์กลางธุ รกิ จระหว่างประเทศในประเทศไทย ทั้งนี้
เพื่อที่จะมีคุณสมบัติเป็ นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ บริ ษทั คาดหมายว่า PDITL จะให้บริ การสนับสนุน (เช่น ด้านองค์กร
หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ) แก่บริ ษทั ในเครื อแห่งอื่น ๆ ของบริ ษทั เช่น Thipha Cables และ Dovina ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 674) บริ ษทั ที่มีคุณสมบัติจะได้รับอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่ลดลงเป็ นร้อยละ 3.0 ถึงร้อยละ 8.0 สาหรับรายได้ที่เข้าเงื่อนไข (ขึ้นอยูก่ บั จานวนของรายจ่ายในประเทศไทย
ในแต่ละปี ) แทนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ 20.0
บริ ษทั พยายามที่ จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนด้วยการจัดหาวัตถุดิบจากผูจ้ ดั หาหลัก และเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของบริ ษ ัท บริ ษ ัท ได้ร วมค าสั่ง ซื้ อ โลหะของบริ ษ ัทกับ PDITL ทั้ง ส าหรั บ การ
ดาเนิ นงานในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ก่อนที่ จะซื้ อกิ จการ Thipha Cables และ Dovina ในเดื อนมีนาคม 2563
ระยะเวลาการชาระหนี้ ของ PDITL กับคู่คา้ ของบริ ษทั ในประเทศไทยมีต้ งั แต่ชาระเงินเมื่อซื้ อจนถึง 270 วัน เมื่อการซื้ อกิจการ
เหล่านี้แล้วเสร็ จ บริ ษทั ได้รวมระบบการจัดซื้อของไทยและเวียดนาม และทาการเจรจาต่อรองระยะเวลาการชาระหนี้กบั คู่คา้ ใหม่
โดยในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้าของบริ ษทั คือ 199 วัน 201 วัน
และ 168 วัน ตามลาดับ อนึ่ง ธุรกิจของบริ ษทั ในประเทศเวียดนามมีระยะเวลาการชาระหนี้ที่ส้ นั กว่า (ไม่เกิน 180 วันในกรณี ของ
Thipha Cables) เนื่องจากประเทศเวียดนามได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศไทย แต่ดว้ ยการ
ซื้อกิจการเมื่อเร็ ว ๆ นี้และการประสานการดาเนินการที่คาดหมายว่าจะได้จากระบบการจัดซื้อรวม รวมทั้งอานาจต่อรองที่สูงขึ้น
จากการสั่งซื้ อรวมกันขนาดใหญ่ บริ ษทั สามารถเจรจาต่อรองระยะเวลาการชาระหนี้ ที่นานกว่าและราคาที่ดีกว่า และบริ ษทั จะ
พยายามนาระยะเวลาการชาระหนี้ที่ดีกว่าดังกล่าวไปใช้กบั บริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ในประเทศเวียดนามด้วย โดยเมื่อเร็ ว ๆ นี้ บริ ษทั
ได้รับระยะเวลาการชาระหนี้ สูงถึง 360 วัน หลังจากการเข้าซื้ อกิ จการ Dovina และ Thipha Cables โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “การวิเคราะห์ และคาอธิ บายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ – รายการในงบดุล – ลูกหนี ้
การค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น”
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บริ ษทั จะยังคงใช้ทีมงานการจัดการระบบการผลิตที่มุ่งเน้นการขจัดความสู ญเปล่าซึ่ งประกอบด้วยพนักงานจากสาย
งานต่ า ง ๆ (cross-function matrix) ต่ อ ไปเพื่ อ รั ก ษาต้น ทุ น การดาเนิ นงานให้อ ยู่ใ นระดับ ต่ า บริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษทั จะยังคง
ดาเนิ นงานภายใต้ทีมที่ รับผิดชอบในด้านการจัดการในลักษณะเดี ยวกันต่อไปเพื่อการควบคุมดูแลที่ ครอบคลุมยิ่งขึ้นในการ
ดาเนินงานทุกด้าน
ธุรกิจสายไฟฟ้ าและสายเคเบิล้ ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ และบริ การของบริ ษทั
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการจาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลเป็ นหลัก (ซึ่งทาจากทองแดงและอลูมิเนียม) โดยสามารถ
จาแนกประเภทของสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลเป็ นสี่ ประเภท ดังนี้


สายแรงดันไฟฟ้ าปานกลางถึงสู งพิเศษ
สายแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษมีแรงดันสูงกว่า 230 kV โดยทัว่ ไป สายไฟฟ้าเหล่านี้ผลิตโดย
ใช้เทคโนโลยี VCV และมีตวั นาไฟฟ้าแบบมิลลิเคน (Milliken conductors) โดย PDITL
สามารถทดสอบสายแรงดันไฟฟ้ า สู งพิ เศษทั้งหมดที่ ห้อ งปฏิ บัติก ารทดสอบไฟฟ้ า
แรงดันสู งของบริ ษทั และหน่ วยบริ การตรวจสอบคุ ณภาพสายแรงดันไฟฟ้ าสู งแบบ
เคลื่อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) ซึ่ งสายแรงดันไฟฟ้าสู งพิเศษส่ วนใหญ่
จะถูกนาไปใช้เป็ นสายส่ งไฟฟ้ าแรงดันสู งแบบพาดเสาเหนื อดิ น ฝั งดิ น หรื อใต้ทะเล
โดยปกติ สายไฟฟ้าเหล่านี้ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้า
สายแรงดันไฟฟ้าสูงมีแรงดันตั้งแต่ 100 kV ถึง 230 kV โดยทัว่ ไป สายไฟฟ้าเหล่านี้ผลิต
โดยใช้เทคโนโลยี VCV และมี ตวั นาไฟฟ้ าแบบมิ ลลิ เคน (Milliken conductors) สาย
แรงดันไฟฟ้าสู งส่ วนใหญ่จะถูกนาไปใช้เป็ นสายส่ งไฟฟ้าแบบพาดเสาเหนือดิน ฝังดิน
และใต้ทะเล โดยปกติ สายไฟฟ้ าเหล่านี้ ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้ า โครงการพลังงาน
หมุนเวียน และโครงการปิ โตรเคมี
สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางมีแรงดันตั้งแต่ 3 kV ถึง 100 kV สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางส่ วน
ใหญ่จะถูกนาไปใช้เป็ นโครงการที่เกี่ ยวข้องกับรถไฟ (เช่น รถไฟลอยฟ้า) น้ ามันและก๊าซ
โรงไฟฟ้า โครงการปิ โตรเคมี และโครงการทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั ใช้ใน
ระบบการจ่ายไฟฟ้า
โดยทั่ว ไป บริ ษ ัท จ าหน่ า ยสายแรงดันไฟฟ้ าปานกลางถึ งสู ง พิ เศษให้กับทั้งภาครั ฐ
(B2G) และกับผูป้ ระกอบกิจการด้วยกัน (B2B)
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สายไฟฟ้ าแบบพิเศษไม่มีช่วงแรงดันที่กาหนด แต่จะมีคุณลักษณะพิเศษที่เป็ นไปตาม
ความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น สายไฟฟ้าดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติทนไฟ ทนแสง
อุลตราไวโอเลต นาสัญญาณ หรื อสามารถป้ องกันน้ าและเหมาะสมสาหรับใช้งานใต้น้ า
สายไฟฟ้ า เหล่ า นี้ ใช้ใ นโครงการและอาคารต่ า ง ๆ อาทิ รถไฟ (เช่ น รถไฟลอยฟ้ า)
โรงงานน้ ามันและก๊าซ โรงงานปิ โตรเคมี โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงพยาบาล
และท่าอากาศยาน
โดยทัว่ ไป บริ ษทั จัดจาหน่ายสายไฟฟ้าแบบพิเศษให้กบั ทั้งภาครัฐ (B2G) กับผูป้ ระกอบ
กิจการด้วยกัน (B2B) กับผูบ้ ริ โภค (B2C) และเพื่อการส่งออก



สายแรงดันไฟฟ้ าต่าและสายไฟฟ้ าอื่ น ๆ สาหรั บอาคาร มี แรงดัน 3 kV หรื อต่ ากว่า
สายไฟฟ้าเหล่านี้ มีท้ งั แบบหุม้ เปลือกตะกัว่ และไม่หุม้ เปลือกตะกัว่ ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนด
เฉพาะของลูกค้า แต่จะผลิตโดยใช้เทคโนโลยี “skin” insulation ทั้งนี้ ลูกค้าส่ วนใหญ่
ของบริ ษัท ต้อ งการการหุ ้ ม ฉนวนแบบสองชั้น ส าหรั บ สายแรงดัน ไฟฟ้ า ต่ า โดย
สายไฟฟ้าเหล่านี้ มกั ใช้ในโครงการรถไฟ ก๊าซและน้ ามัน โรงไฟฟ้า หรื ออุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยังใช้ทวั่ ไปในระบบการจ่ายไฟฟ้า และสายไฟฟ้าเหล่านี้ยงั ใช้ภายในอาคาร
ทัว่ ไป
โดยทัว่ ไป บริ ษทั จัดจาหน่ายสายแรงดันไฟฟ้าต่าให้กบั ทั้งภาครัฐ (B2G) กับผูป้ ระกอบ
กิจการด้วยกัน (B2B) กับผูบ้ ริ โภค (B2C) และเพื่อการส่งออก



สายไฟเปลื อย มี แ รงดันสู งถึ ง 500 kV สายไฟเหล่ า นี้ ท นต่อ อุณ หภู มิ ที่สู งและมี การ
หย่อนหรื อโค้งตัวน้อย สายไฟเปลือยส่ วนใหญ่ใช้สาหรับโครงข่ายไฟฟ้ า ระบบสายดิน
และระบบป้ องกันฟ้าผ่า เป็ นต้น และไม่ตอ้ งหุ ้มฉนวน กระบวนการผลิตสายไฟฟ้าเหล่านี้
มีความซับซ้อนน้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลที่หุม้ ฉนวน
โดยทัว่ ไป บริ ษทั จัดจาหน่ายสายไฟเปลือยให้กบั ทั้งภาครัฐ (B2G) กับผูป้ ระกอบกิจการ
ด้วยกัน (B2B)

ผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสู งของ PDITL ประกอบด้วยสายแรงดันไฟฟ้าสู งพิเศษ และสายไฟฟ้าแบบพิเศษ โดยมีอตั รา
throughput margin คิดเป็ นร้อยละ 37.8 และร้อยละ 31.6 ตามลาดับ สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ มีการตั้งราคาสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับสายแรงดันไฟฟ้าต่าหรื อสายไฟเปลือย เนื่ องจาก (ก) ความซับซ้อนในกระบวนการ
ผลิต (เช่น การใช้เทคโนโลยี VCV) (ข) ต้องใช้รายจ่ายประเภททุนที่สูงในการจัดซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้ง
อุปกรณ์ทดสอบ เพื่อการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสู งและสู งพิเศษ (ค) วัสดุที่ใช้ในการผลิตมีคุณสมบัติดา้ นความปลอดภัย (เช่น ฉนวน)
และ (ง) ความจาเป็ นที่จะต้องได้รับการอนุมตั ิและการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อการผลิตสายไฟฟ้าเหล่านี้ ตลอดจนต้องอาศัย
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ประสบการณ์และระยะเวลาเพื่อการผลิ ตสายไฟฟ้ าดังกล่าว ซึ่ งกระบวนการในการยื่นขอการอนุ มตั ิ และการรับรองมาตรฐานมี
ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน (ประมาณสองปี และมีค่าใช้จ่ายประมาณสองถึงสามล้านดอลลาร์ สหรัฐ) นอกจากนี้ ยังต้องได้รับการ
รับรองและการอนุมตั ิภายในประเทศจานวนมาก เช่น การอนุมตั ิจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเวียดนาม ซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศในการเข้าสู่
ตลาดในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม อีกทั้ง บริ ษทั ยังมีความสามารถในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลประเภทต่าง ๆ
ตามความต้องการของลูกค้า ทาให้บริ ษทั สามารถกาหนดราคาที่สูงสาหรับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้ โดยทัว่ ไปบริ ษทั จะกาหนด
ราคาขายให้ แ ก่ ลู ก ค้า โดยรวมต้น ทุ น ค่ า วัต ถุ ดิ บ ท าให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์เ หล่ า นี้ มี อ ัต ราก าไรจากการขายสิ น ค้า ที่ สู ง ขึ้ น ส่ ว นสาย
แรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าอื่น ๆ สาหรับอาคาร รวมทั้งสายไฟเปลือย จะมีอตั รากาไรจากการขายสิ นค้าที่ต่ากว่า คือที่ร้อยละ
18.7 และร้อยละ 12.2 ตามลาดับ สาหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น ในปี 2562 PDITL ได้เปลี่ยนการผลิต
สายไฟเปลื อยไปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสู งกว่า และบริ ษทั ตั้งใจที่ จะดาเนิ นการในลักษณะนี้ ต่อไปในอนาคต โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การวิเคราะห์ และคาอธิ บายฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ - ปั จจัยสาคัญที่
ส่ งผลกระทบต่ อผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท – ความสามารถในการปรั บราคาขายของผลิตภัณฑ์ ที่บริ ษัทผลิตตามความผันผวน
ทางด้ านราคาของวัตถุดิบที่ใช้ ”
โครงการสาคัญที่ใช้สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั ได้แก่
ปี
โครงการ
ลักษณะโครงการ
2560
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ประกอบด้วยหน่วย
ผลิตไฟฟ้า 10 หน่วย
มีกาลังการผลิตรวม
21,000 เมกะวัตต์
2559
จุดรับแก๊ส เฟส 2 ของพี ประกอบด้วยถังเก็บ
ทีที แอลเอ็นจี
ก๊าซธรรมชาติสองถัง
(PTTLNG Receiving ความจุ 160,000
Terminal Expansion
ลูกบาศก์เมตร และ
Phase II)
หน่วยเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวกลับเป็ น
ก๊าซ (regasification
facilities) ซึ่งมีกาลัง
การผลิต 5.0 MT ต่อปี
2559
โครงการสถานีไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
ย่อย 132 kV
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ทีต่ ้งั
อาเภอแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง

ลูกค้ า
กฟผ.

จังหวัดระยอง
ประเทศไทย

บริ ษทั พีทีที แอลจีเอ็น
จากัด

เมืองโกลกาตา
ประเทศอินเดีย

Regent Electro Mech
Pvt Ltd

ปี
2558

โครงการ
อาคารเทอร์มินลั 21
โคราช

2558

บลูพอร์ต หัวหิ น

2557

อาคารไบเทค 2

2557

โครงการรถไฟ
ในเมืองกรุ งเดลี

2557

ท่าอากาศยานวินห์

2556

อาคารมหานคร

2555

2553
2552

ลักษณะโครงการ
ทีต่ ้งั
โครงการแบบ
โคราช ประเทศไทย
ผสมผสาน (MixedUse) ประกอบด้วย
ศูนย์การค้าและศูนย์การ
ขนส่ง
ศูนย์การค้าและแฟชัน่
หัวหิ น ประเทศไทย

บริ ษทั หัวหิ นแอสเสท
จากัด
กลุ่มบริ ษทั ภิรัชบุรี

ศูนย์ประชุมชั้นนาใน
กรุ งเทพฯ
ระบบขนส่งควาเร็ วสูง

กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
กรุ งนิวเดลี
ประเทศอินเดีย

ABB India Limited

อาคารท่าอากาศยาน

กรุ งฮานอย
ประเทศเวียดนาม
กรุ งเทพฯ ประเทศไทย

Airport Corporation
of Vietnam
บริ ษทั คิงส์เพาเวอร์
มหานคร จากัด
(มหาชน)

ควีนส์แลนด์
ประเทศออสเตรเลีย

General Cable
Australia

อาคารสูงระฟ้าแบบ
ผสมผสาน (MixedUse)ซึ่งเป็ นอาคารสูง
ที่สุดในประเทศไทย
โครงการก๊าซธรรมชาติ โครงการ
เหลว (Integrated
ก๊าซธรรมชาติเหลว
Liquefied Natural Gas
Project)
โครงการท่าอากาศยาน
นานาชาติมสั แคท
TATA Steel
Kalinganagar Plant
Project

ลูกค้ า
บริ ษทั สยาม รี เทล
ดีเวลล็อปเม้นท์
จากัด

ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองมัสแคท
ประเทศโอมาน
โรงงานเหล็ก
เมืองชัยปุระ
ประเทศอินเดีย

Bahwan Engineering
Group
TATA Steel Limited

ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ของบริ ษทั ในประเทศไทย
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทยโดยผ่าน PDITL โดยบริ ษทั ผลิตสายไฟฟ้ าทุกประเภท
ตั้งแต่สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสู งพิเศษ สายไฟฟ้าแบบพิเศษ สายแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าอื่น ๆ สาหรับอาคาร และ
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สายไฟเปลือย ที่โรงงานในอาเภอบางพลี ในจังหวัดระยอง และในจังหวัดสมุทรสาคร บริ ษทั จาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั ทั้งภาครัฐ
(B2G) กับผูป้ ระกอบกิ จการด้วยกัน (B2B) กับผูบ้ ริ โภคเอง (B2C) และเพื่อการส่ งออก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ “– โรงงานและกาลังการผลิต” และ “ - การตลาดและการจัดจาหน่ าย - การจัดจาหน่ าย”
PDITL เป็ นผูน้ าด้านนวัตกรรมในการประกอบกิ จการเกี่ ยวกับสายไฟฟ้ าในประเทศไทย ตัวอย่างเช่ น ในปี 2536
PDITL เป็ นผูผ้ ลิตรายแรกในประเทศไทยที่ ใช้เทคโนโลยี VCV ในการผลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ล ทาให้สามารถผลิตสาย
แรงดันไฟฟ้าสู งพิเศษได้ ในปี 2550 PDITL เป็ นบริ ษทั แรกในประเทศไทยที่ เริ่ มให้บริ การตรวจสอบคุณภาพสายแรงดันไฟฟ้า
สู งแบบเคลื่อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) เพื่อการให้บริ การทดสอบระบบสายแรงดันไฟฟ้ าสู งแบบให้บริ การถึง
สถานที่แก่ลูกค้าตามมาตรฐาน IEC และ PDITL เป็ นผูผ้ ลิตในประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสู งพิเศษหุม้ ฉนวน
ซึ่งต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและต้องผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ยิง่ ไปกว่านั้น PDITL ยังคงเน้นในการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ซ่ ึงมีอตั รากาไรสูง เช่น สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูง และสายไฟฟ้าแบบพิเศษ
TCI ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง (ก) บริ ษทั ไทยเคเบิ้ล อินเตอร์ เทค จากัด (ข) บริ ษทั กรี น อิเลคทริ ค เคเบิ้ล
(ประเทศไทย) จากัด และ (ค) บริ ษทั สยาม คอปเปอร์ ร็ อด 2015 จากัด ในปี 2562 ทั้งนี้ TCI เป็ นส่ วนที่ ช่วยเสริ มการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสูงของ PDITL และจากการที่ TCI มุ่งเน้นที่สายแรงดันไฟฟ้าต่า การซื้อกิจการ TCI ทาให้บริ ษทั สามารถ
เสนอผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าที่ครบทุกประเภทให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั
PDITL มีรายได้หลัก สาหรับปี 2561 จานวน 10,426 ล้านบาท สาหรับปี 2562 จานวน 10,158 ล้านบาท สาหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จานวน 5,103 ล้านบาท และสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมเป็ นเงิน
5,308 ล้านบาท อนึ่ ง PDITL มีรายได้จากการขายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลจานวน 10,150 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วยรายได้จาก
การจาหน่ายสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ คิดเป็ นร้อยละ 23.5 การจาหน่ายสายไฟฟ้าแบบพิเศษ คิดเป็ นร้อยละ 6.2 การ
จาหน่ายสายแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าสาหรับอาคาร คิดเป็ นร้อยละ 43.1 และการจาหน่ายสายไฟเปลือย คิดเป็ นร้อยละ 27.1
อย่างไรก็ตาม PDITL มีตน้ ทุนการขายสิ นค้าจานวน 8,828 ล้านบาท สาหรับปี 2562 วัตถุดิบและต้นทุนการแปรสภาพคิดเป็ นร้อย
ละ 91.5 ต้นทุนการผลิตคิดเป็ นร้อยละ 6.5 ต้นทุนแรงงานตรงคิดเป็ นร้อยละ 1.3 และค่าเสื่ อมราคาคิดเป็ นร้อยละ 0.7 ของต้นทุน
สิ นค้าที่ ขายในปี 2562 ตามลาดับ ซึ่ งทาให้ PDITL มี ค่า Adjusted Core EBITDA สาหรั บปี 2561 เป็ นจานวน 835 ล้านบาท
สาหรับปี 2562 เป็ นจานวน 1,055 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนน 2562 เป็ นจานวน 507 ล้านบาท และ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็ นจานวน 699 ล้านบาท PDITL มีกาไรสุทธิสาหรับปี 2561 เป็ นจานวน 463
ล้านบาท สาหรับปี 2562 เป็ นจานวน 479 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายนน 2562 เป็ นจานวน 226 ล้าน
บาท และสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็ นจานวน 624 ล้านบาทและมีเงินทุนหมุนเวียนสุ ทธิของ PDITL
(คือลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นและสิ นค้าคงเหลือ หักด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น) จานวน 1,563 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 1,784 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 579 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 และจานวน 2,057 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ งบการเงินของ PDITL สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2563 ไม่ได้รวมผลการดาเนินงานของ TCI ภายหลังจากที่ PDITL ซื้อกิจการ TCI ในปลายเดือนมีนาคม 2563 อย่างไรก็
ตาม รายได้หลัก Adjusted Core EBITDA และกาไรสุทธิของ PDITL ที่เกิดจาก TCI ไม่ได้มีนยั สาคัญทั้งในอดีตและปั จจุบนั
ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ของบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม
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ก่อนการซื้ อกิ จการ Thipha Cables และ Dovina นั้น Thipha มุ่งเน้นที่ การผลิตสายแรงดันไฟฟ้ าต่ าถึงปานกลาง และ
สายไฟเปลือย ส่ วน Dovina นาเข้าวัตถุดิบ เช่น ทองแดงแผ่นและก้อนอลูมิเนี ยม และผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่ ไม่ใช่เหล็ก เช่น
ลวดทองแดง สายทองแดงกลม ลวดทองแดงชุบดีบุก ลวดอลูมิเนี ยมกลม และส่ วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาจากพีวีซี ทั้งนี้ Thipha
Cables และ Dovina มีโรงงานตั้งอยู่ที่จงั หวัดลองอัน ประเทศเวียดนาม และส่ วนใหญ่จดั จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ให้กบั ทั้งภาครั ฐ
(B2G) และกับผูป้ ระกอบกิจการด้วยกัน (B2B) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “- โรงงานและกาลังการผลิต” และ
“- การตลาดและการจัดจาหน่ าย –การจัดจาหน่ าย” นอกจากนี้ Dovina ยังขายวัตถุดิบข้างต้นโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิจ อนึ่ ง
ตั้งแต่เดื อนธันวาคม 2562 และในช่ วงครึ่ งแรกของปี 2563 Dovina ได้ทยอยลดการส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ไปยังประเทศอิ นเดี ย
ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่ส่งออกผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามที่ได้มีการกาหนดเอาไว้ตามสัญญาที่มีอยู่
เนื่ องจากโรงงานที่ลองอันมีการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลแรงดันไฟฟ้าสู งและสู งพิเศษ
แล้ว (รวมทั้งห้องทดสอบแรงดันไฟฟ้ าสู ง ซึ่ งสามารถทดสอบสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลที่ มีแรงดันสู งถึง 400 kV) หลังจากที่
บริ ษทั ซื้อกิจการ Thipha Cables และ Dovina บริ ษทั จึงตั้งใจจะถ่ายทอดความรู ้และความเชี่ยวชาญของ PDITL ในด้านสายไฟฟ้า
และสายเคเบิ้ ลแรงดันไฟฟ้ าสู งและสู งพิเศษให้แก่ บริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนาม และเริ่ มต้นการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เหล่านี้ ใน
ประเทศเวียดนาม อันจะเป็ นการเพิ่มการผลิตโดยรวมสาหรับผลิตภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าสูงของบริ ษทั เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่สูงขึ้นของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
Thipha Cables และ Dovina มีรายได้หลักเสมือนรวมจานวน 9,083 พันล้านดอง สาหรับปี 2562 จานวน 4,658 พันล้าน
ดองสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และจานวน 2,099 พันล้านดองสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563 Thipha Cables และ Dovina มี Adjusted Core EBITDA เสมือนจานวน 691 พันล้านดองสาหรับปี 2562 จานวน 343 พันล้าน
ดอง สาหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 และจานวน 157 พันล้านดองสาหรั บงวดหกเดื อ นสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2563 โดยกาไรสุทธิเสมือนรวมของ Thipha Cables และ Dovina มีจานวน 442 พันล้านดองสาหรับปี 2563 จานวน 217
พันล้านดองสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และจานวน 51 พันล้านดองสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2563 และมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ เสมือนรวม (คานวนโดย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและสิ นค้าคงเหลือ หัก
ด้วยเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น) ของ Thipha Cables และ Dovina จานวน 1,069 พันล้านดอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และจานวน 1,228 พันล้านดอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
โรงงานและกาลังการผลิต
ปั จจุบนั บริ ษทั มีโรงงานสามแห่ งในประเทศไทย และหนึ่ งแห่ งในประเทศเวียดนาม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โรงงานของบริ ษทั มีกาลังการผลิตรวมกันเป็ นจานวน 110,400 MT ต่อปี (สาหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลตัวนาทองแดง) และ
91,200 MT (สาหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลตัวนาอลูมิเนียม) และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีกาลังการผลิตสาหรับสายไฟฟ้า
และสายเคเบิ้ลตัวนาทองแดงของบริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ น 131,400 MT ต่อปี และกาลังการผลิตสาหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลตัวนา
อลูมิเนี ยมของบริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ น 91,200 MT ต่อปี โดยเป็ นผลมาจากการเพิ่มกาลังการผลิ ตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลตัวนา
ทองแดงในประเทศไทยคิดเป็ น 11,000 MT ต่อปี และ 10,000 MT ต่อปี ที่โรงงานบางพลีและโรงงานระยอง ตามลาดับ บริ ษทั
ได้ติดตั้งสายการผลิตแรงดันสู ง 150 mm เพิ่มเติมอีกหนึ่ งสายสาหรับการผลิตสายแรงดันไฟฟ้ าสู งและสู งพิเศษที่บางพลี และ
สายการผลิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งสายสาหรับการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าต่าถึงปานกลางที่ระยองในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563
33

บริ ษทั มีโรงงานสามแห่งในประเทศไทย โรงงานบางพลีต้ งั อยูท่ ี่ 159 หมู่ 10 ซอยวัดราชบูรณพ ถนนเทพารักษ์ กม. 17
ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 มีเนื้อที่ประมาณ 45 เอเคอร์ ที่โรงงานแห่งนี้มีการใช้เทคโนโลยี VCV
ในการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสู ง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตสายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี VCV ใน
หัวข้อ “ - เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา” ซึ่ งโรงงานผลิตระยองของบริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่ 9/9 หมู่ 4 ตาบลนิ คมพัฒนา อาเภอนิ คมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180 มีเนื้อที่ประมาณ 33 เอเคอร์ ที่โรงงานแห่งนี้มีการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าต่าถึงปานกลาง โรงงานสมุทรสาคร
ของบริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่ 227 หมู่ 4 ซอย 9 ถนนเพชรเกษม ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้ อที่ประมาณ 8 เอเคอร์
ที่โรงงานแห่งนี้มีเตาหลอม (scrap furnace) และทาการผลิตสายแรงดันไฟฟ้าต่า
ในประเทศเวียดนาม โรงงานลองอันของบริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่ QC5P+6G Luong Binh Street, Ben Luc district ในจังหวัดลอง
อัน ประเทศเวียดนาม มีเนื้ อที่ประมาณ 49 เอเคอร์ ปั จจุบนั โรงงานแห่งนี้ผลิตสายแรงดันไฟฟ้าต่าถึงปานกลาง ถึงแม้วา่ จะมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อผลิตสายแรงดันไฟฟ้าสูงและสูงพิเศษแล้ว
ตารางต่อไปนี้แสดงกาลังการผลิตติดตั้งสูงสุ ด กาลังการผลิตจริ ง และอัตราการใช้ประโยชน์ของโรงงานแต่ละแห่ง ณ
วันที่ระบุ
โรงงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
กาลังการ ปริ มาณ อัตราการ กาลังการ ปริ มาณ อัตราการ กาลังการ ปริ มาณ อัตราการ
ผลิตติดตั้ง การผลิต
ใช้
ผลิตติดตั้ง การผลิต
ใช้
ผลิตติดตั้ง การผลิต
ใช้
(1)
(1)
(1)
จริ ง (ตัน) ประโยชน์
จริ ง (ตัน) ประโยชน์
จริ ง (ตัน) ประโยชน์
(ตัน)
(ตัน)
(ตัน)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

บางพลี
ทองแดง
อลูมิเนียม
รวม

15,000
20,000
35,000

7,380
18,510
25,890

49.2
92.6
74.0

15,000
20,000
35,000

11,180
10,150
21,330

74.5
50.8
60.9

26,000
20,000
46,000

19,500
15,000
34,500

75.0
75.0
75.0

ระยอง
ทองแดง
อลูมิเนียม
รวม

15,000
5,000
20,000

12,910
12,910

86.1
64.6

15,000
5,000
20,000

12,010
12,010

80.1
60.1

25,000
5,000
30,000

10,625
10,625

42.5
35.4

สมุทรสาคร
ทองแดง
อลูมิเนียม
รวม

8,400
1,200
9,600

2,470
830
3,300

29.4
69.2
34.4

8,400
1,200
9,600

2,960
480
3,440

35.2
40.0
35.8

8,400
1,200
9,600

6,300
900
7,200

75.0
75.0
75.0
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โรงงาน

ลองอัน
ทองแดง
อลูมิเนียม
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
กาลังการ ปริ มาณ อัตราการ กาลังการ ปริ มาณ อัตราการ กาลังการ ปริ มาณ อัตราการ
ผลิตติดตั้ง การผลิต
ใช้
ผลิตติดตั้ง การผลิต
ใช้
ผลิตติดตั้ง การผลิต
ใช้
(1)
(1)
(1)
จริ ง (ตัน) ประโยชน์
จริ ง (ตัน) ประโยชน์
จริ ง (ตัน) ประโยชน์
(ตัน)
(ตัน)
(ตัน)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

72,000
65,000
137,000

43,620
18,700
62,320

60.6
28.8
45.5

72,000
65,000
137,000

43,150
19,080
62,230

59.9
29.4
45.4

72,000
65,000
137,000

32,400
29,250
61,650

45.0
45.0
45.0

กาลังการ
ผลิตติดตั้ง
รวมสาหรับ
ผลิตภัณฑ์
ทองแดง(2)
110,400 66,380 60.1
110,400 69,300 62.8
131,400 68,825 52.4
กาลังการ
ผลิตติดตั้ง
รวมสาหรับ
ผลิตภัณฑ์
อลูมเิ นียม(2)
91,200 38,040 41.7
91,200 29,710 32.6
91,200 45,150 49.5
กาลังกาผลิต
ติดตั้งรวม(2) 201,600 104,420 51.8
201,600 99,010 49.1
222,600 113,975 51.2
หมายเหตุ:
(1)
กาลังการผลิตติดตั้งคือปริ มาณสูงสุ ดที่เครื่ องจักร และ/หรื อ อุปกรณ์สามารถผลิตได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะตามที่ผผู ้ ลิต
กาหนด ในหนึ่งปี ปฏิทิน
(2)

กาลังการผลิตติดตั้งรวม ปริ มาณการผลิตรวม และอัตราการใช้ประโยชน์ ได้รับการคานวณเสมือนว่า Thipha Cables,
Dovina และ TCI เป็ นบริ ษทั ย่อยของ PDITL ณ วันที่ระบุขา้ งต้น

นอกจากนี้ บริ ษทั มีการติดตามตรวจสอบการวัดประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร (Overall Equipment Effectiveness
- OEE) ของโรงงานที่ บางพลี และระยอง ทั้งนี้ OEE เป็ นการวัดค่าร้ อยละของเวลาการผลิ ตที่ มีผลิ ตภาพจริ ง หลังจากที่ รวม
องค์ประกอบของเวลาสูญเปล่า (down-time) ที่จาเป็ นสาหรับการสับเปลี่ยนระหว่างสายการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์ต่างชนิด OEE
คานวณจากกาลังการผลิตที่นาไปใช้ได้ท้ งั หมดของกาลังการผลิตติดตั้ง
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ตารางต่อไปนี้แสดง OEE ของบริ ษทั สาหรับระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง
โรงงาน
บางพลี
ระยอง

2561

2562

หกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2563

ร้อยละ 46
ร้อยละ 41

ร้อยละ 52
ร้อยละ 43

ร้อยละ 59
ร้อยละ 53

กระบวนการจัดซื ้อและการผลิต
กระบวนการจัดซื้อและการผลิตของบริ ษทั ประกอบด้วยขั้นตอนหลักหกขั้นตอน ดังนี้
การวางแผน
การผลิต
1.

การจัดหา
วัตถุดบิ

การทดสอบ
คุณภาพ

การผลิต

กระบวนการ
จัดเก็บ

กระบวนการ
ส่ งมอบ

การวางแผนการผลิต เมื่อบริ ษทั ได้รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า บริ ษทั จะประเมินว่าบริ ษทั มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็ จแล้วอยูใ่ น
คลังสิ นค้าเพียงพอหรื อไม่ หากบริ ษทั จาเป็ นต้องเริ่ มต้นกระบวนการผลิ ตใหม่ บริ ษทั จะเริ่ มต้นด้วยกระบวนการ
วางแผน โดยฝ่ ายออกแบบและพัฒนาสายเคเบิ้ล (Cable Design and Development) จะเริ่ มต้นด้วยการออกแบบและ
พัฒนาสายไฟฟ้ า พร้อมจัดทาคู่มือการผลิต (Manufacturing Guide) ที่ จาเป็ นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นไปตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง คู่มือ Manufacturing Guide จะกาหนดแผนการทดสอบคุณภาพ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของสายไฟฟ้า ประเภทของพลาสติกที่ใช้ และความหนาเฉลี่ยของสายไฟฟ้า เป็ นต้น
จากนั้น ฝ่ ายวางแผน (Planning Department) จะดาเนิ นการวางแผนการผลิต โดยอาศัยคู่มือ Manufacturing Guide ใน
การดาเนิ นการดังกล่าวจะคานึ งถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น ประมาณการปริ มาณของวัตถุดิบที่จาเป็ นต้องใช้ ต้นทุนวัตถุดิบ และ
จานวนเครื่ องจักรที่จาเป็ นต้องใช้งาน และจะใช้ขอ้ มูลประมาณการดังกล่าว ร่ วมกันกับข้อมูลจากกระบวนการผลิตเพื่อ
ดาเนินการกระจายคาสัง่ การผลิตไปยังโรงงานต่าง ๆ เพื่อให้การผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด

2.

การจัดหาวัตถุดบิ เมื่อได้รับข้อมูลประมาณการเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ตอ้ งการจากฝ่ ายวางแผน ฝ่ ายจัดซื้อจะประเมินต้นทุน
วัตถุดิบที่จาเป็ น และดาเนิ นการหาผูจ้ ดั หาวัตถุดิบจากรายชื่อผูค้ า้ (vendor list) ของบริ ษทั โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “วัตถุดิบ”

3.

การผลิต การผลิตสายไฟฟ้าจะใช้เวลาประมาณ 30 - 90 วัน ขึ้นกับประเภทและความซับซ้อนของสายไฟฟ้า กระบวนการผลิต
สามารถจาแนกได้เป็ นสี่ ข้ นั ตอนหลัก ดังนี้
1. การหลอม

2. การรีด

3. การตีเกลียว
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4. การหุ้ม



การหลอม กระบวนการหลอม (หรื อหล่อ) เป็ นการหลอมวัตถุดิบที่อยูใ่ นสถานะของแข็ง เช่น แผ่นทองแดง
ให้เป็ นของเหลวในเตาหลอม และขึ้นรู ปวัตถุดิบเป็ นเส้นทองแดงที่มีหน้าตัดทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัสก่อน



การรี ด สายตัวนาทองแดงและอลูมิเนี ยม (สายไฟฟ้ าที่ ไม่มีฉนวน) จะถูกรี ดให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ตามที่ ตอ้ งการ หลังจากนั้น สายไฟฟ้ าจะถูกดึ งและหลอม (ถ้าจาเป็ น) โดยในตอนท้ายของกระบวนการนี้
บริ ษทั จะทาการทดสอบคุณภาพ ซึ่ งในการทดสอบคุณภาพแบบครอบคลุมนี้ จะประกอบไปด้วย การทดสอบ
การนาความร้อน และการตรวจสอบความกลม สภาพผิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และการยืดของสายตัวนา
โดยเปรี ยบเทียบกับข้อกาหนดเฉพาะต่าง ๆ



การตีเกลียว สายนาไฟฟ้าจะถูกนาเข้าเครื่ องตีเกลียว โดยผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอาจใช้จานวนสายนาไฟฟ้า
ในปริ มาณที่ต่างกันเพื่อรับกระแสไฟฟ้าที่ต่างกัน ภายหลังจากที่เสร็ จกระบวนการตีเกลียว สายนาไฟฟ้ าจะมี
ความยึดหยุน่ มากขึ้น บริ ษทั จะทาการทดสอบคุณภาพ ซึ่ งรวมถึงการตรวจสอบการยืด ความหนาแน่น และ
ทิศทางการตีเกลียวของสายนาไฟฟ้า



การหุม้ บริ ษทั ใช้เม็ดพลาสติก เช่น PVC หรื อ XLPE เพื่อหุม้ สายนาไฟฟ้า กระบวนการหุม้ สายไฟฟ้าเริ่ มต้น
ด้วยการละลายเม็ดพลาสติกในเครื่ องหุม้ สายไฟฟ้า เมื่อเม็ดพลาสติกละลายเป็ นของเหลว สายนาไฟฟ้าจะถูก
นาเข้าสู่ หัวหุ ้ม พลาสติ กที่ ละลายแล้วเพื่ อหุ ้มสายน าไฟฟ้ า และสายนาไฟฟ้ าและฉนวนพลาสติ ก จะถู ก
ประสานเข้าด้วยกัน เมื่อหุ ้มด้วยฉนวนพลาสติกแล้ว สายไฟฟ้ าจะถูกทาให้เย็นลงด้วยน้ าเพื่อให้พลาสติ ก
แข็งตัว
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บริ ษทั ใช้เทคโนโลยีพิเศษที่ เรี ยกว่า เทคโนโลยี VCV ในกระบวนการหุ ้มฉนวนของสายแรงดันไฟฟ้ าสู ง
เนื่ องจากฉนวนของสายแรงดันไฟฟ้าสู งมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก จึงทาให้ยากต่อการหุม้ ฉนวน อีกทั้ง
น้ าหนักของฉนวนมักทาให้สายนาไฟฟ้ าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ ง เทคโนโลยี VCV แก้ไขปั ญหาเหล่านี้ ได้
เนื่องจากสามารถทาให้ฉนวนของสายไฟอยูต่ รงศูนย์กลาง
เมื่อกระบวนการหุ ้มสายเสร็ จแล้ว จะมีการดาเนิ นการทดสอบคุณภาพครั้งที่ สาม การทดสอบนี้ รวมถึงการ
ตรวจสอบโครงสร้างของสายไฟฟ้า การตรวจสอบเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไฟฟ้ า การทดสอบการสู ญเสี ย
น้ าหนัก การตรวจสอบความต้านทานไฟฟ้า และการรั่วของไฟ การตรวจสอบฟองอากาศในสายไฟฟ้า การ
ตรวจสอบสภาพผิวฉนวนและความหนาของสายไฟฟ้ าหลังหุ ้มฉนวนและเปลือก การตรวจสอบทิ ศทาง
ความกว้างและความหนาของเทปที่หุม้ (ถ้ามี)

4.

การทดสอบคุณภาพ ฝ่ ายทดสอบคุณภาพของบริ ษทั จะทาการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในขั้นตอนการ
ผลิตต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น และบริ ษทั จะทาการทดสอบคุณภาพครั้งสุ ดท้ายในผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป โดยการทดสอบ
ดังกล่าวจะเป็ นการวัดค่าคุ ณสมบัติต่าง ๆ เช่ น การยืด ความหนาแน่ น ทิ ศทางการตี เกลี ยว องค์ประกอบทางเคมี
องค์ประกอบของโลหะ แรงดึง และความทนไฟ

5.

กระบวนการจัดเก็บ เมื่อเสร็ จจากกระบวนการผลิตและการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องแล้ว ฝ่ ายคลังสิ นค้า
และขนส่งของบริ ษทั จะดาเนินการห่อผลิตภัณฑ์ให้พร้อมสาหรับการส่งมอบ

6.

กระบวนการส่ งมอบ ลูกค้าของบริ ษทั อาจมารั บสิ นค้าที่ สั่งซื้ อจากโรงงานโดยตรง (ซึ่ งเป็ นวิธีปฏิ บตั ิปกติ สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) หรื อบริ ษทั อาจจัดการขนส่ งผ่านบุคคลภายนอกหรื อผูใ้ ห้บริ การโลจิ สติกส์ที่เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งเป็ นวิธีปฏิบตั ิปกติของลูกค้าภาคเอกชน) การส่งออกของบริ ษทั จะดาเนินการโดยผูใ้ ห้บริ การโลจิ
สติกส์ที่เป็ นบุคคลภายนอก (ด้วยความช่วยเหลือจากผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ซ่ ึ งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้อง) และใช้เงื่อนไข
FOB หรื อ CIF ทั้งนี้ ขึ้นกับความตกลงทางการค้า

เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีการส่งมอบตรงเวลา บริ ษทั สามารถตรวจติดตามสถานะการขนส่งและพิกดั ของ
รถขนส่งของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ดว้ ยระบบ GPS เพื่อให้ขอ้ มูลสถานการณ์ขนส่งแก่ลูกค้าได้
วัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลประกอบด้วยทองแดง (ความบริ สุทธิ ร้อยละ 99.99 ซึ่ งเรี ยกว่า London
Metal Exchange Grade A) และอลูมิเนี ยม (ความบริ สุทธิ์ ร้ อยละ 99.70 ซึ่ งเรี ยกว่า Electrical Conductor Grade) บริ ษทั จัดหา
วัตถุดิบเหล่านี้ มาจากผูจ้ ดั หาวัตถุดิบหลัก เช่ น IXM (เดิ มชื่ อ Louis Dreyfus Company Metals) Marubeni และ Glencore ราคา
ของวัตถุดิบเหล่านี้ อา้ งอิงราคาตลาดกลางที่ซ้ื อขายใน London Metal Exchange โดยปกติ บริ ษทั จะเปรี ยบเทียบราคาจากผูจ้ ดั หา
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รายต่าง ๆ เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้า ทั้งนี้ บริ ษทั ยังต้องจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อนามาหุ ้มสายไฟฟ้า เช่น
PVC PE และ XLPE ภายหลังจากการซื้ อกิ จ การ Thipha Cables และ Dovina บริ ษทั สามารถจัดหาวัตถุดิบจากเวียดนาม ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปมีราคาถูกกว่าในประเทศไทย โดยปกติบริ ษทั เข้าทาสัญญากับผูจ้ ดั หาวัตถุดิบหลักโดยมีระยะเวลาสูงถึงหกเดือน
บริ ษทั รายงานผลการดาเนิ นงานรวมเป็ นสกุลเงิ นบาท ในขณะที่ การสั่งซื้ อส่ วนใหญ่อยู่ในสกุลดอลลาร์ สหรัฐ ทั้งนี้
บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กาไร
และขาดทุนจากธุรกรรมป้ องกันความเสี่ ยงทั้งหมดจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่มีส่วนต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งเกิดจากรายการที่ป้องกันความเสี่ ยง สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
เจ้าหนี้ การค้าสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
“— ภาระหน้ าที่ตามสัญญาและภาระผูกพัน”
แหล่งพลังงานหลักของโรงงานของบริ ษทั คือไฟฟ้าที่จดั หาจากโครงข่ายระบบจ่ายไฟฟ้า (grid) ตั้งแต่ปี 2561 PDITL
ได้ติดตั้งแผงโซล่าร์ บนหลังคาภายในและภายนอกพื้นที่ของโรงงานบางแห่ ง เพื่อการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอันเป็ นการ
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและการลดต้นทุนการผลิตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน
ธุรกิจโลจิสติกส์ ของบริษัท
บริ ษทั ให้บริ การโลจิสติกส์ดงั ต่อไปนี้ผา่ นทางอดิสรซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย


บริการด้ านทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ง บริ ษทั เน้นที่การให้บริ การด้านทรัพยากรบุคคลแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ ามัน
และก๊าซ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานของบริ ษทั ได้รับการฝึ กอบรมและมีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรม
ก่อสร้าง และสถาปั ตยกรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีพนักงาน 800 ถึง 1,000 คนที่วา่ จ้างโดยอดิสร พนักงาน
ของบริ ษทั ถูกส่ งตัวไปทางานกับลูกค้าเป็ นระยะเวลาประมาณสามถึงห้าปี ตามสัญญาบริ การ นอกจากนี้ บริ ษทั ยัง
ให้บริ การด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การยืน่ ขอวีซ่าและใบอนุญาตทางาน และบริ การจัดการบัญชีเงินเดือน



บริ การวิศวกรรม บริ ษทั ให้บริ การวิศวกรรมที่ เกี่ ยวข้อง เช่น บริ การทาความสะอาดเรื อ บริ การก่อสร้างนอกชายฝั่ง
บริ การติดตั้งและบารุ งรักษา



บริ การให้ เช่ า บริ ษทั ให้เช่ าคลังสิ นค้า อุปกรณ์ และเครื่ องจักร คลังสิ นค้าโลจิ สติ กส์ของบริ ษทั ซึ่ งมี พ้ืนที่ ประมาณ
82,000 ตร.ม. ตั้งอยูท่ ี่อาเภอกาญจนวณิ ช ในทาเลไม่ไกลจากท่าเรื อในจังหวัดสงขลา เพื่อความสะดวกในการขนถ่าย
สิ นค้า (เช่น สิ นค้าโภคภัณฑ์ทวั่ ไปและสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) ไปยังสถานที่ของลูกค้า สาหรับการให้
เช่าอุปกรณ์และเครื่ องจักร บริ ษทั ให้เช่าเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า เครื่ องเชื่อม ตูค้ อนเทนเนอร์ สายไฟฟ้าเชือกสลิง เครื่ องอัด
อากาศ และเครื่ องจักรหนักที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

บริ ษทั เข้าทาสัญญาบริ การกับบริ ษทั ประกอบธุรกิ จพลังงานข้ามชาติซ่ ึ งมีฐานการประกอบธุ รกิ จในประเทศไทย ใน
เดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่ งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในเดือนสิ งหาคม 2563 เพื่อให้บริ การด้านทรัพยากรบุคคลเป็ นระยะเวลาห้าปี
และบริ ษทั ก็ยงั ได้เข้าทาสัญญากับ บริ ษทั ไทยซึ่ งประกอบธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมระดับประเทศในเดือนธันวาคม 2562
เพื่อให้บริ การด้านทรัพยากรบุคคลเป็ นระยะเวลาประมาณสามปี โดยขยายระยะเวลาของสัญญาได้อีกหนึ่ งปี ทั้งนี้ ธุรกิจที่ทากับ
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ทั้งสองบริ ษทั ดังกล่าว (ซึ่งบริ ษทั มีความสัมพันธ์มากว่า 30 ปี ) สร้างรายได้กว่าร้อยละ 90.0 ของรายได้ของอดิสรในงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อดิสรมีรายได้หลักมีจานวน 1,371 ล้านบาทสาหรับปี 2562 จานวน 661 ล้านบาทสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2562 และจานวน 810 ล้านบาทสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดย Adjusted Core EBITDA ของ
อดิสรมีจานวน 165 ล้านบาทสาหรับปี 2562 87 ล้านบาทสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 133 ล้านบาท
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
การตลาดและการจัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ฝ่ ายขายและการตลาดสาหรับธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั มีบุคลากรรวม 132
คน โดยบุ คลากร 51 คนรั บผิดชอบธุ รกิ จในประเทศไทย และ 81 คนรั บผิดชอบธุ รกิ จในเวียดนาม นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และบุคลากรที่รับผิดชอบต่อตลาดและลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น ลูกค้ากลุ่มธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) กลุ่ม
ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) กลุ่มธุรกิจกับลูกค้า (B2C) กลุ่มโครงการ กลุ่มผูค้ า้ ปลีกและผูจ้ ดั จาหน่าย กลุ่มรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มส่งออก
ในขณะที่ บริ ษทั ไม่มีฝ่ายการตลาดที่ รับผิดชอบโดยตรงต่อธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ บริ ษทั มีฝ่ายวางแผนองค์กรที่ มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการกลุ่มลูกค้าของอดิสร
ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้
บริ ษทั จาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลภายใต้ตราสิ นค้า เช่น Phelps Dodge, Nation และ Goodland ลูกค้าของบริ ษทั
ได้แก่ หน่ วยงานภาครั ฐ รั ฐวิสาหกิ จ ผูจ้ ัดจาหน่ าย และผูพ้ ฒ
ั นาและเจ้าของซึ่ งประกอบการอยู่ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ า
โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะ ก๊าซและน้ ามัน และอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางหลักสี่ ช่องทางได้แก่ ช่องทางธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)
ธุ รกิ จกับลูกค้า (B2C) และการส่ งออก บริ ษทั จัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ให้แก่ หน่ วยงานภาครั ฐและรั ฐวิสาหกิ จในประเทศไทย
เวียดนามและประเทศอื่น ๆ ลูกค้าภาครัฐที่สาคัญของบริ ษทั รวมถึง กฟผ. และ กฟภ. ในประเทศไทย และ EVN ในเวียดนาม
หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศซึ่ งใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้แก่ Dubai Electricity & Water Authority, Singapore Power และ
Jordanian Electric Power เป็ นต้น บริ ษทั จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภาคเอกชนในประเทศไทยและเวียดนาม และลูกค้า
ระหว่างประเทศ เช่ น Siemens, Energex, ABB, Alstrom และ General Electric นอกจากนี้ บริ ษทั จัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ให้แก่
ร้านค้าปลีกหรื อค้าส่ งสายไฟฟ้ าและวัสดุก่อสร้างทัว่ ไป บริ ษทั ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง 40 ประเทศโดยประมาณ (ไม่รวม
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม) เช่ น ออสเตรเลี ย บราซิ ล กัม พูช า อิ น เดี ย จอร์ แ ดน เมี ย นมาร์ โอมาน สิ ง คโปร์ และ
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ฝ่ ายการตลาดของบริ ษทั มุง่ เน้นในด้านที่สาคัญดังต่อไปนี้

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริ การ ในการรวมฐานลูกค้าและได้มาซึ่ งลูกค้าใหม่ บริ ษทั จาเป็ นต้องรั กษาและเพิ่ม
คุณภาพและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานที่บริ ษทั และผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ได้รับในหัวข้อ “- การควบคุมคุณภาพ”
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การจัดจาหน่ าย บริ ษทั จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางหลักสี่ ช่องทางได้แก่ ช่องทางธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) ธุรกิจ
กับธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกับลูกค้า (B2C) และการส่งออก
ช่องทางธุ รกิ จกับภาครัฐ (“B2G”) บริ ษทั จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่ วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิ จในประเทศไทย
เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ ลูกค้าที่สาคัญของบริ ษทั รวมถึง กฟผ. และ กฟภ. ในประเทศไทย และ EVN ในเวียดนาม
หน่ วยงานภาครั ฐในต่างประเทศซึ่ งใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้แก่ Dubai Electricity & Water Authority, Singapore
Power และ Jordanian Electric Power เป็ นต้น โดยทั่ว ไป บริ ษ ัท เข้า ร่ ว มในโครงการของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
รัฐวิสาหกิจผ่านทางการแข่งขันประกวดราคาโครงการหรื อผ่านทางผูร้ ับเหมา เนื่องจากลักษณะของโครงการ คาสัง่ ซื้อ
ผ่านช่องทาง B2G จึงมีขนาดใหญ่และจานวนมาก
ช่องทางธุรกิจกับธุรกิจ (“B2B”) บริ ษทั จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ธุรกิจภาคเอกชนในประเทศไทยและเวียดนาม และ
ลู ก ค้า ระหว่า งประเทศ เช่ น Siemens, Energex, ABB, Alstrom และ General Electric โดยทั่ว ไป บริ ษ ัท เข้า ร่ ว มใน
โครงการของภาคเอกชนผ่านทางการแข่งขันประกวดราคาโครงการ หรื อผ่านทางผูร้ ับเหมาหรื อผูจ้ ดั จาหน่าย เนื่องจาก
โครงการมีลกั ษณะเช่นเดียวกับกรณี ของช่องทาง B2G คาสัง่ ซื้อผ่านช่องทาง B2B จึงมีขนาดใหญ่และจานวนมาก
ช่องทางธุรกิจกับลูกค้า (“B2C”) บริ ษทั จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ร้านค้าปลีกและค้าส่ งสายไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง
โดยทัว่ ไป ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั จัดจาหน่ายผ่านทางตัวแทนจาหน่ายประมาณ 5,000 รายในประเทศไทย และ
ประมาณ 30 รายในเวียดนาม โดยปกติ บริ ษทั ผลิตสายแรงดันไฟฟ้ าต่าและสายไฟฟ้ าจะถูกเก็บไว้เป็ นสิ นค้าคงคลัง
ก่อนที่จะขายให้แก่ตวั แทนจาหน่าย
ช่องทางส่ งออก บริ ษทั ส่ งออกผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าใน 40 ประเทศโดยประมาณ (ไม่รวมประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม) เช่น ออสเตรเลีย บราซิ ล กัมพูชา อินเดีย จอร์ แดน เมียนมาร์ โอมาน สิ งคโปร์ และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดยทัว่ ไป บริ ษทั ส่ งออกผลิตภัณฑ์ผ่านทางการแข่งขันประกวดราคาโครงการ หรื อผ่านทางผูร้ ับเหมาหรื อผูจ้ ดั จาหน่าย
และ/หรื อ ตัวแทนจาหน่าย



ราคา โดยทัว่ ไป ราคาสิ นค้าของบริ ษทั กาหนดตามประเภทของระบบไฟฟ้า คุณภาพของคาสัง่ ซื้อ ต้นทุนวัตถุดิบ อัตรา
กาไรที่ ต้ งั เป้ าไว้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และปั จจัยแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้อง เช่น จานวนบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการผลิต
ระยะเวลาการผลิ ต ค่าใช้จ่ายการขนส่ งที่ เกี่ ยวข้อง และบริ การหลังการขายที่ จะให้ เป็ นต้น นอกจากนี้ เมื่ อบริ ษทั จัดหา
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผจู ้ ดั จาหน่าย บริ ษทั อาจพิจารณาอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและราคาที่คู่แข่งเสนอเพื่อให้
มัน่ ใจว่ากลยุทธ์ดา้ นราคาของบริ ษทั แข่งขันในตลาดได้
ลูกค้าอาจซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั โดยใช้ราคาคงที่หรื อราคาผันแปร ในกรณี ที่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีราคาคงที่ บริ ษทั
จะกาหนดราคาขายให้แก่ลูกค้าให้รวมภาระต้นทุนทั้งหมดของบริ ษทั ในกรณี ที่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีราคาผันแปร
บริ ษทั จะรวมต้นทุนวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ไว้ในราคาของผลิตภัณฑ์และเข้าทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ดาเนินงานของบริ ษทั ได้ดียงิ่ ขึ้น
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การส่ งเสริมการขาย บุคลากรฝ่ ายส่งเสริ มการขายของบริ ษทั ต้องผ่านโครงการฝึ กอบรมเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่ม
ลูกค้า
บริ ษทั ส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ www.pdc.com, http://thaiphacable.com
และ http://dovinametal.com ของบริ ษทั ซึ่งให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดร้านค้าที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และ
ราคาผลิ ตภัณฑ์ นอกจากการทาการตลาดทางออนไลน์ผ่าน Facebook, Google Ads หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั และ
ช่ องทางการตลาดออนไลน์อื่น ๆ บริ ษทั ยังเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายแบบดั้งเดิ ม เช่ น งานแสดงสิ นค้าและ
นิ ทรรศการ ตัวอย่างเช่น บริ ษทั มีการโฆษณาในนิ ตยสารต่าง ๆ อาทิ วารสารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่ องกลไทย
(Thai Electrical & Mechanical Contractors Association TEMCA Magazine) และเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า อาทิ งาน
ASEAN Sustainable Energy Week ในปี 2562 และงาน Manufacturing Expo 2019 บริ ษทั ยังจัดงานสัมมนาต่อยอดความรู ้
ให้แก่ผใู ้ ช้งานสายไฟฟ้าและนักศึกษาเป็ นครั้งคราว

ธุรกิจโลจิ สติกส์ ของบริ ษทั
ฝ่ ายพัฒนาธุ รกิ จของอดิ สรรั บผิดชอบในด้านการบริ หารจัดการกลุ่มลูกค้า ด้วยผลงานที่ แข็งแกร่ งของอดิ สร และ
ความสามารถของบริ ษทั ที่จะดึงดูดบุคลากรซึ่ งผ่านการฝึ กอบรมและมีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมนี้ ตามที่ บริ ษทั เชื่ อว่า
บริ ษทั มีอยูจ่ ะทาให้บริ ษทั สามารถรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้ารายสาคัญได้
การควบคุมคุณภาพ
เนื่ องจากบริ ษทั พยายามที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู งสุ ด บริ ษทั จึงใช้หลักปฏิบตั ิที่ดีที่สุดในการควบคุมคุณภาพ
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เริ่ มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปก่อนส่ งมอบให้แก่ลูกค้า
ฝ่ ายควบคุมคุณภาพของบริ ษทั จะทดสอบวัตถุดิบเมื่อมาถึง และทดสอบผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของการผลิต รวมทั้งทาการ
ทดสอบคุ ณภาพขั้นสุ ดท้ายในผลิ ตภัณฑ์สาเร็ จรู ป นอกเหนื อไปจากความมัน่ ใจว่ากระบวนการผลิ ตของบริ ษทั เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพขั้นสูง บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้รับการรับรองมาตรฐานตามใบรับรองซึ่งเป็ นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม
PDITL ได้รับการรับรองมาตรฐานดังต่อไปนี้


ISO 9001:2015 (มาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ) จาก MASCI และ UL ซึ่ งกาหนดให้ระบบบริ หารงานคุณภาพ
ขององค์กรต้องแสดงถึ งความสามารถที่ จะจัดหาผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นไปตามข้อกาหนดของลูกค้าและข้อกาหนดทาง
กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับได้อย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น



ISO 14001:2015 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม) จากสถาบัน UL ซึ่ งเป็ นการรับรองว่าองค์กรมีระบบการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมที่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งส่ งเสริ มการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามพันธะหน้าที่
อย่างเป็ นระบบ และบรรลุเป้ าหมายทางด้านสิ่ งแวดล้อม รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความยัง่ ยืน



BS OHSAS 18001:2007 (มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จากสถาบัน DQS ซึ่ งเป็ นการรับรอง
ว่าองค์กรมีกรอบการบริ หารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กร ซึ่งเป็ นการสร้างสภาพแวดล้อม
การทางานที่ดี สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ลดความเสี่ ยงต่อการเกิดอันตราย อุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วย และแสดงถึงการ
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ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและข้อผูกพันที่จะบรรลุมาตรฐานแรงงานสากลและมาตรฐานที่กาหนดไว้ในอนุสัญญาแรงงาน
ระหว่างประเทศ


ใบรับรองความสามารถห้องปฏิ บตั ิการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17024-2547 (ISO/IEC 17025) ข้อกาหนด
ทัว่ ไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบตั ิในการทดสอบและสอบเทียบ จากสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นการรับรองระบบการจัดการคุณภาพของห้องปฏิบตั ิการทดสอบขององค์กร และความเชี่ยวชาญ
ทางเทคนิคของบุคลากร เพื่อความมัน่ ใจว่าห้องปฏิบตั ิการสามารถให้ผลการทดสอบ และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ ซึ่ งเป็ น
ที่ยอมรับจากผูจ้ ดั หาและหน่วยงานกากับดูแลอย่างสม่าเสมอ

อดิสรได้รับการรับรองมาตรฐานดังต่อไปนี้


ISO 9001:2015 (มาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ ซึ่ งกาหนดข้อกาหนดว่า
ด้วยระบบบริ หารงานคุณภาพ โดยองค์กรต้องแสดงถึงความสามารถที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
ลูกค้าและข้อกาหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับได้อย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น

ณ วันที่ของเอกสารนี้ Thipha Cables และ Dovina อยูใ่ นขั้นตอนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 จาก
หน่วยงานรับรองที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็ นที่ยอมรับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนาม
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานอนุมตั ิและหน่วยงานรับรอง
เช่น สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเทศไทย สถาบัน TÜV SÜD สถาบัน KEMA Laboratories และIEC ทั้งนี้ PDITL
มีชื่ออยูใ่ นรายชื่อผูค้ า้ ขึ้นทะเบียน (Approved Vendor List) ในประเทศไทย ซึ่งทาให้ PDITL มีคุณสมบัติในการเข้าเสนอราคาใน
โครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชน
เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา
บริ ษทั มุ่งเน้นที่นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิ คเพื่อการสร้างความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์แรงดันไฟฟ้ าสู ง
ของบริ ษทั และเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า ทั้งนี้ PDITL ได้จดั สรรงบประมาณสู งถึงร้อยละ 1.0 ของ
รายได้ในแต่ละปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการวิจยั และพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การใช้งานของผลิตภัณฑ์
และวัตถุดิบ เช่นโพลิเมอร์และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
PDITL เป็ นผู ้ผ ลิ ต สายเคเบิ้ ล แรงดัน ไฟฟ้ า สู ง ถึ ง 500 kV เพี ย งรายเดี ย วในประเทศไทย รวมทั้ง มี ห้ อ งทดสอบ
แรงดัน ไฟฟ้ า สู ง ภายในบริ ษ ัท ซึ่ งสามารถทดสอบสายไฟฟ้ า และสายเคเบิ้ ล ที่ มี แ รงดัน สู ง ถึ ง 400 kV เพื่ อ ที่ จ ะผลิ ต สาย
แรงดันไฟฟ้าสูงดังกล่าว PDITL เป็ นผูผ้ ลิตรายแรกและเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่เริ่ มใช้เทคโนโลยี VCV ในผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ด้วยเทคโนโลยี VCV บริ ษทั สามารถวางสายนาไฟฟ้าให้อยูต่ รงศูนย์กลางของฉนวน ซึ่งรองรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดและ
ลดการรั่วของไฟฟ้า นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้บริ การทดสอบระบบสายแรงดันสู งแบบให้บริ การถึงสถานที่ผา่ นบริ การตรวจสอบ
คุณภาพสายไฟแรงสูงแบบเคลื่อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) วัตถุดิบทองแดงของบริ ษทั ผ่านการหลอมในระบบปิ ด
ไร้ออกซิ เจนเพื่อให้ความมัน่ ใจว่าสายไฟฟ้ ายังมีความทนทานถึงแม้จะผ่านกระบวนการรี ด ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งการนาไฟฟ้า
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บริ ษทั ได้นาเทคโนโลยี “skin insulation” มาใช้กบั สายแรงดันไฟฟ้าต่า เพื่อการหุม้ ฉนวนแบบสองชั้น ซึ่งช่วยเพิ่มความต้านทาน
ไฟฟ้า
นอกจากนี้ บริ ษทั ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้สายนาไฟฟ้าแบบมิลลิเคน (Milliken conductors) ซึ่ งสามารถนากระแสไฟฟ้าได้
สู งกว่าสายเคเบิ้ลอื่น ๆ อนึ่ ง เนื่ องจากปรากฏการณ์การสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าของวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ จึงมีแนวโน้มที่
ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ าจะอยู่ที่รอบนอกของตัวนาไฟฟ้ามากกว่าตรงศูนย์กลาง ปรากฏการณ์น้ ี เรี ยกว่า “skin effect”
ดังนั้น เพื่อลดปั ญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาตัวนาไฟฟ้ ามิลลิเคน (Milliken conductors) โดยการแบ่งสายนาไฟฟ้ าออกเป็ น
พื้นที่ หน้าตัด 4 ถึ ง 5 ส่ วน ทาให้สายไฟฟ้ ารองรั บกระแสไฟฟ้ าได้มากกว่าสายนาไฟฟ้ าแบบแกนกลมเดี ยวอัดแน่ น (round
compact conductor) อย่างน้อยร้อยละ 5.0

การไหลของไฟฟ้ากระแสสลับบนสายนาไฟฟ้าแบบแกนกลมเดียว
อัดแน่น (round compact conductor)

การไหลของไฟฟ้ากระแสสลับบนสายนาไฟฟ้าแบบมิลลิแคน

(Milliken conductors)

ในปี 2561 PDITL สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สายส่งไฟฟ้าอลูมิเนียมแบบใหม่ซ่ ึงมีคุณสมบัติ เช่น มีเหล็กกล้าเป็ นส่วนเสริ ม
หรื อส่วนหลัก ซึ่งทาให้มีการนาไฟฟ้าดีกว่าสายส่ งไฟฟ้าทัว่ ไป โดยบริ ษทั คาดว่าจะมีความต้องการในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเพิ่มขึ้น
เมื่อรัฐบาลของประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีการพัฒนาสายส่งไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ตามลาดับ และ
ในปี 2563 บริ ษทั ได้ปรับปรุ งความมีประสิ ทธิ ภาพด้านต้นทุนของผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโซล่าร์ ซึ่ งสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ
ร้อยละ 27.0 ด้วยการเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีข้ ึน
โรงงานของบริ ษทั ติดตั้งเครื่ องจักรซึ่งส่วนใหญ่นาเข้าจากยุโรป ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรเหล่านี้ของบริ ษทั มีความรู ้วธิ ีการที่
จาเป็ นในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลคุณภาพสูง
บริ ษทั กาลังร่ วมมือกับพันธมิตร และ/หรื อ หน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาสายเคเบิ้ลใต้น้ า และ/หรื อ สายไฟฟ้าและสาย
เคเบิ้ลสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศและยานอวกาศ ด้วยลักษณะที่พิเศษและมีความเฉพาะตัวสูงของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จึงเป็ น
ที่คาดว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีอตั รากาไรที่สูงกว่า
ทรัพย์ สินทางปัญญา
ทรั พย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั มีบทบาทที่ สาคัญในธุ รกิ จที่ กาลังเติ บโตของบริ ษทั บริ ษทั ได้คุม้ ครองเทคโนโลยี
สิ่ งประดิษฐ์ การออกแบบ และแบรนด์ของบริ ษทั ผ่านทางทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทต่าง ๆ
ณ วันที่ ของเอกสารฉบับนี้ บริ ษทั มีเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนหลักซึ่ งสาคัญต่อการประกอบธุ รกิ จของกลุ่มของ
บริ ษทั ดังนี้
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ตัวอย่างเครื่ องหมาย

วันที่จดทะเบียน/วัน
หมดอายุ

จาพวกสินค้า/

ค. 165164(1)

2012.2544
19.122564.

09

ประเทศไทย

171120721

30.06.2560/
29.06/2570

09

ประเทศไทย

156428

31.12.2553/
20.08.2572

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

หมายเลขทะเบียน

บริการ

ประเทศที่จดทะเบียน

(2)

PDITL

(เป็ นที่รู้จกั ในนามของ PDIC Global

Design และ PDIC Globe Design)

Dovina
จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม
เวียดนาม

จดทะเบียนในประเทศสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

1330782

30.06559/
30.06.2569

06

ออสเตรเลีย บาห์เรน
จีน อินเดีย ญี่ปนุ่
กัมพูชา สาธารณรัฐ
เกาหลี สปป .ลาว
นิวซีแลนด์ โอมาน
ฟิ ลิปปิ นส์

4/9997/2016

15.08.2559/
03.05.2565

06

เมียนมาร์

47926

05.07.2559/
05.07.2569

06

บรู ไนดารุ สซาลาม

2016062402

15.07.2559/
05.07.2569

06

มาเลเซีย

01840215

16.05.2560/

06

ไต้หวัน

จดทะเบียนโดยตรงในเขตอานาจต่าง ๆ ภายนอกประเทศเวียดนาม
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ตัวอย่างเครื่ องหมาย

หมายเลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน/วัน
หมดอายุ

จาพวกสินค้า/
บริการ

ประเทศที่จดทะเบียน

(2)

15.05.2579
181104988

25.07.2559/
24.07.2569

06

ประเทศไทย

2016062402

28.02.2560/
05.07.2569

06

มาเลเซีย

มีการลงประกาศ
ความเป็ นเจ้าของ
เครื่ องหมายการค้า
(Cautionary

27.07.2559/01.05.2564

06

ติมอร์ตะวันออก

12.02.2563
13.07.2569

06

อินโดนีเซีย

28.07.2559/
28.07.2569

09

ออสเตรเลีย บาห์เรน
จีน อินเดีย ญี่ปนุ่
กัมพูชา สาธารณรัฐ
เกาหลี สปป .ลาว
นิวซีแลนด์ โอมาน
ฟิ ลิปปิ นส์
สหรัฐอเมริ กา

25.07.2559/
25.07.2569

09

บรู ไนดารุ สซาลาม

Notice) ใน
หนังสื อพิมพ์

Suara Timor
Lorosae ของ
ติมอร์ตะวันออก
เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2559
IDM000671167

Thipha Cables
จดทะเบียนในประเทศสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก )WIPO (

1321320

จดทะเบียนโดยตรงในเขตอานาจต่าง ๆ ภายนอกประเทศเวียดนาม

47986
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ตัวอย่างเครื่ องหมาย

วันที่จดทะเบียน/วัน
หมดอายุ

จาพวกสินค้า/

27.07.2559/
27.07.2569

09

ติมอร์ตะวันออก

06.05.2560/
15.05.2570

09

ไต้หวัน

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

ฟิ จิ

IDM000670627

11.02.2560/
18.07.2569

09

อินโดนีเซีย

2016063161

08.08.2560/
20.07.2569

09

มาเลเซีย

หมายเลขทะเบียน

มีการลงประกาศ
ความเป็ นเจ้าของ
เครื่ องหมายการค้า

บริการ

ประเทศที่จดทะเบียน

(2)

(Cautionary

Notice) ในติมอร์
ตะวันออกเลขที่
Pub / 556 / KP /

A / 8/19.
01840331

หมายเหตุ:
(1)

(2)

ตามสัญญาให้อนุญาตใช้เครื่ องหมายการค้า ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2558 ระหว่างคู่สัญญาซึ่ งรวมถึง PDITLและบริ ษทั
อื่นในกลุ่มของ General Cable (“สั ญญาให้ ใช้ สิทธิเครื่ องหมายการค้ า General Cable”) PDITL มีสิทธิ ใช้เครื่ องหมาย
การค้าที่ได้รับอนุญาตจาก General Cable ซึ่ งรวมถึงเครื่ องหมายการค้าซึ่ งรู ้จกั ในชื่ อของ PDITC Global Design และ
PDIC Globe Design ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ สาหรับการส่งออกสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล
จาพวก 06 รวมถึงโลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม สิ นแร่ วัสดุโลหะสาหรับงานก่อสร้าง สิ่ งก่อสร้างที่เคลื่อนย้าย
ได้ที่ทาด้วยโลหะ สายเคเบิ้ลและสายไฟฟ้าทาด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่ใช้ไฟฟ้า วัสดุขนาดเล็กของเครื่ องโลหะ ตูค้ อน
เทนเนอร์ ทาจากโลหะสาหรับบรรจุสิ่งของหรื อเพื่อการขนส่ ง ตูน้ ิ รภัย เป็ นต้น จาพวก 09 รวมถึงเครื่ องมือ เครื่ องใช้
และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรื อ การสารวจ การถ่ายภาพและการถ่ายทาภาพยนตร์ โสตทัศนูปกรณ์เกี่ยวกับ
สายตา การชัง่ การวัด การให้สัญญาณ การตรวจหา การตรวจสอบ การทดสอบ การช่วยชีวิตและการสอน เครื่ องมือ
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และอุปกรณ์สาหรับการเหนี่ยวนา การเปิ ดปิ ดหรื อสับเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคุมค่าหรื อการควบคุมการจ่าย
หรื อใช้ไฟฟ้า เครื่ องบันทึก เครื่ องรับส่งหรื อทาซ้ าเสี ยงหรื อภาพ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น จาพวก 14 รวมถึง โลหะมี
ค่าและโลหะมีค่าผสม อัญมณี หิ นมีค่าและหิ นกึ่ งมีค่า เครื่ องมือและอุปกรณ์เกี่ ยวกับการบอกหรื อนับเวลา เป็ นต้น
จาพวก 17 รวมถึง ยางที่ไม่ผ่านกระบวนการหรื อกึ่งสาเร็ จรู ป ยางกัดตะเพอชา ยางไม้ แอสเบสทอส แร่ ไมกาและสิ น
ทดแทนวัสดุดงั กล่าว พลาสติกและยางไม้ข้ ึนรู ปใช้ในการผลิต วัสดุใช้ในการหี บห่อ การอุดและใช้เป็ นฉนวน ท่ออ่อน
ท่อและสายยาง (ที่ไม่ใช่โลหะ) เป็ นต้น จาพวก 19 รวมถึง วัสดุก่อสร้าง(ที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ) ท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง
ที่ ไม่ได้ทาด้วยโลหะ ยางมะตอย (แอสฟั ลด์) น้ ามันดิ นและบิ ทูเมน สิ่ งก่อสร้างที่ เคลื่อนย้ายได้ที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งเพื่ อ เป็ นที่ ร ะลึ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ท าด้ว ยโลหะ เป็ นต้น จ าพวก 35 รวมถึ ง การโฆษณา การจัด การธุ ร กิ จ การ
บริ หารธุรกิจ การจัดระบบสานักงาน เป็ นต้นจาพวก 37 รวมถึง การก่อสร้าง บริ การติดตั้งและซ่อมแซม เป็ นต้น จาพวก
40 รวมถึง การดาเนิ นการเกี่ยวกับวัสดุ เป็ นต้น จาพวก 42 รวมถึง การบริ การด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
การวิจัยและออกแบบที่ เ กี่ ยวข้อง การวิเคราะห์ และวิจัยด้านอุต สาหกรรม การออกและพัฒนาคอมพิ วเตอร์ แ ละ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างยืน่ คาขอจดทะเบียนโอนเครื่ องหมายการค้าหลักดังนี้
ตัวอย่างเครื่ องหมายการค้า

ทะเบียนเลขที่

วันหมดอายุ

จาพวกสิ นค้า/บริ การ(1)

36860

26.11.2562

09, 19

ประเทศที่จด
ทะเบียน
เวียดนาม

(ต้องต่ออายุและ
โอน)
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

ศรี ลงั กา
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28298

31.11.2571

09

สุรินมั

หมายเหตุ:
(1)
จาพวก 09 รวมถึงเครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรื อ การสารวจ การถ่ายภาพและการถ่ายทา
ภาพยนตร์โสตทัศนูปกรณ์ เกี่ยวกับสายตา การชัง่ การวัด การให้สญ
ั ญาณ การตรวจหา การตรวจสอบ การทดสอบ การ
ช่วยชีวติ และการสอน เครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับการเหนี่ยวนา การเปิ ดปิ ดหรื อสับเปลี่ยน การแปลง การเก็บสะสม
การคุมค่าหรื อการควบคุมการจ่ายหรื อใช้ไฟฟ้า เครื่ องบันทึก เครื่ องรับส่งหรื อทาซ้ าภาพหรื อเสี ยง เครื่ องคอมพิวเตอร์
เป็ นต้น จาพวก 17 รวมถึง ยางที่ไม่ผ่านกระบวนการหรื อกึ่งสาเร็ จรู ป ยางกัดตะเพอชา ยางไม้ แอสเบสทอส แร่ ไมกา
และสิ นทดแทนวัสดุดงั กล่าว พลาสติกและยางไม้ข้ ึนรู ปใช้ในการผลิต วัสดุใช้ในการหี บห่อ การอุดและใช้เป็ นฉนวน
ท่ออ่อน ท่อและสายยาง (ที่ไม่ใช่โลหะ) เป็ นต้น จาพวก 19 รวมถึง วัสดุก่อสร้าง(ที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ) ท่อที่ใช้ในการ
ก่อสร้างที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ ยางมะตอย (แอสฟัลด์) น้ ามันดินและบิทูเมน สิ่ งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ที่ไม่ได้ทาด้วย
โลหะ สิ่ งก่อสร้างเพื่อเป็ นที่ระลึกที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ เป็ นต้น จาพวก 25 รวมถึงเครื่ องนุ่งห่มหรื อแต่งกาย เครื่ องสวม
ใส่ เท้า เครื่ องปกคลุมศีรษะ เป็ นต้น จาพวก 35 รวมถึง การโฆษณา การจัดการธุ รกิ จ การบริ หารธุ รกิจ การจัดระบบ
สานักงาน เป็ นต้น จาพวก 36 รวมถึง การประกันภัย การคลัง การเงิน การจัดการอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น จาพวก 37
หมายถึง การก่อสร้าง บริ การติดตั้งและซ่อมแซม เป็ นต้น จาพวก 42 รวมถึงการบริ การด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งการวิจยั และออกแบบในเรื่ องดังกล่าว การบริ การวิเคราะห์ วิจยั และออกแบบด้านอุตสาหกรรม การออกแบบ
และพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ของเอกสารนี้ เครื่ องหมายการค้าข้างต้นกาลังอยูใ่ นระหว่างการจดทะเบียนการโอนกับ NOIP จาก Thinh Phat
Real Estate Cables JSC ให้แก่ Thipha Cables โปรดพิจารณารายละเอี ยดเพิ่มเติ มในหัวข้อ “ปั จจั ยความเสี่ ยง – ความเสี่ ยงที่
เกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริ ษัท – บริ ษัทมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับสิ ทธิ ในทรั พย์ สินทางปั ญญา” ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้ อขาย
หุน้ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ระหว่างบริ ษทั และผูข้ ายของ Thipha Cables และ Dovina ผูข้ ายและบริ ษทั ร่ วมของผูข้ ายไม่ได้รับ
อนุ ญาตให้ใช้คาว่า “Thimh Phat Cables” หรื อ “Thipha Cables” หรื อเครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายบริ การซึ่ ง Thipha
Cables หรื อ Dovina ใช้ หรื อสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น ๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดกับคา เครื่ องหมาย ชื่อ การ
ออกแบบหรื อ สัญ ลักษณ์ ดัง กล่ า ว อย่า งไรก็ ต าม Thinh Phat Real Estate Cable JSC อาจใช้ชื่ อ บริ ษ ัท ของตน (รวมทั้ง ค าว่า
“Cables”) ในการดาเนิ นธุรกิจใด ๆ ต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรื อสิ้ นเดือนปฏิทินที่ใบอนุญาตก่อสร้างซึ่ งจาเป็ น
สาหรับโครงการที่พกั อาศัยที่ดาเนินอยูย่ งั คงมีผลบังคับ แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน และหลังจากนั้นจะต้องตัดคาว่า “Cables” ออก
จากชื่อบริ ษทั
นอกเหนื อจากเครื่ องหมายการค้าที่เปิ ดเผยไว้ขา้ งต้น ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ บริ ษทั ยังมีเครื่ องหมายการค้าอื่นที่ยงั
อยูร่ ะหว่างดาเนินการจดทะเบียน
ทรัพย์ สิน
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บริ ษทั เป็ นเจ้าของและผูเ้ ช่าทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์หลักซึ่งใช้ในธุรกิจของบริ ษทั (ยกเว้นทรัพย์สินที่บริ ษทั เช่ามา) มีดงั นี้

ทรัพย์ สิน

ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
คลังสิ นค้า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เฟอร์นิเจอร์ สิ่ งติดตรึ งและเครื่ องใช้
สานักงาน
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

งานระหว่างก่อสร้าง
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ประเภทของ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
สุ ทธิ
(ล้ านบาท)

เจ้าของ/สิ ทธิใน
การใช้ที่ดิน(1)
เจ้าของ(2)
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

699
24
745
37
1,811
20

เจ้าของ
เจ้าของ

16
744

ภาระติดพัน
ทรัพย์สิน โรงงานและอุปกรณ์บางส่ วนของ
บริ ษทั ได้ถูกจานาเป็ นประกันสาหรับเงินกูย้ มื
ระยะสั้น และระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น
และสิ นเชื่ อเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรั สต์รีซีท
และการโอนเงินทางโทรเลข
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี แต่มีภาระผูกพันในอนาคตสาหรับเงิน
กูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน และสิ นเชื่อเลตเตอร์ออฟเครดิต
99 ทรัสต์รีซีท และการโอนเงินทางโทรเลข
4,195

เจ้าของ

หมายเหตุ:
(1)
บริ ษทั มีสิทธิในการใช้ที่ดินในประเทศเวียดนามจนถึงปี 2598
(2)
ไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินของบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม
พนักงานและการพัฒนาบุคลากร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ว่าจ้างพนักงานประจา 1,900 คน โดยตารางต่อไปนี้ แสดงจานวนพนักงานประจา
จาแนกตามประเภทและที่ต้ งั ณ วันที่ระบุไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561(1)

ณ วันที 31 ธันวาคม
2562(1)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
25631)

4

11

17

พนักงานจาแนกตามประเภท
ฝ่ ายจัดการ
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ฝ่ ายการค้า
ฝ่ ายศูนย์บริ การลูกค้า
ฝ่ ายการเงินและการบัญชี
ฝ่ ายการจัดการทรัพยากรบุคคล และ OHS
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายโลจิสติกส์และคลังสิ นค้า
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายวางแผน
ฝ่ ายจัดหา
ฝ่ ายเทคโนโลยี
ฝ่ ายกลยุทธ์องค์กร
ฝ่ ายธุรการ
ฝ่ ายสัญญา
AEC
รวมพนักงานประจา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561(1)
2562(1)
25631)
122
123
130
34
37
38
75
74
72
97
83
95
14
12
12
192
165
168
1,213
971
1,034
44
48
46
30
30
30
175
175
178
1
9
10
13
33
38
23
21
12
11
2,014
1,806
1,900

พนักงานจาแนกตามภูมศิ าสตร์
ประเทศไทย
1,200
977
973
ประเทศเวียดนาม
814
829
927
รวมพนักงานประจา
2,014
1,806
1,900
หมายเหตุ:
(1)
จานวนพนักงานประจาคานวณเสมือนว่า Thipha Cables, Dovina และ TCI เป็ นบริ ษทั ย่อยของ PDITL ณ วันที่
เกี่ยวข้องที่ระบุขา้ งต้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 พนักงานของบริ ษทั ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานเฟ้ลปส์ ดอดจ์
ประเทศไทย และพนักงานทั้งหมดในบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามเป็ นสมาชิกของ สหภาพแรงงานซึ่ งจัดตั้งขึ้นโดยพนักงาน
ของ Thipha Cables และ Dovina ณ วันที่ของเอกสารนี้ ยังไม่เคยมีการหยุดงานโดยสหภาพแรงงาน และไม่เคยมีขอ้ เรี ยกร้องใด
จากสหภาพแรงงานซึ่ งมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของกลุ่มของบริ ษทั บริ ษทั เชื่อว่าบริ ษทั ได้ให้ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ที่ค่อนข้างเป็ นที่ น่าจูงใจแก่พนักงาน ดังนั้น อัตราการออกจากงานของพนักงาน (คานวณจากสัดส่ วนการ
ลาออกต่อจานวนพนักงานประจา) ในช่วงระยะผลเวลาของผลการดาเนินงานของบริ ษทั จึงอยูท่ ี่ระดับต่ากว่าร้อยละ 1.0 ซึ่งบริ ษทั
เชื่อว่าตัวเลขนี้ต่ากว่าอัตราการลาออกจากงานโดยรวมของพนักงานในประเทศไทย

51

บริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างสม่าเสมอ และมีแผนสื บทอดตาแหน่งงานเพื่อให้มีผสู ้ ื บทอด
ตาแหน่งสาหรับพนักงานหลักในทุกระดับ บริ ษทั ได้ลงทุนเป็ นจานวนมากในโครงการฝึ กอบรมและให้ความรู ้ รวมถึงโครงการ
การบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ การกากับดูแลกิจการ และการตลาด ตัวอย่างเช่น ในปี 2563 ภายหลังจากที่บริ ษทั ซื้อกิจการ Thipha
Cables และ Dovina แล้ว พนักงานประมาณ 30 คนของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามได้เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมทางออนไลน์
ที่ เกี่ ยวกับโรงงานของบริ ษทั ในประเทศไทย และได้รับการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการผลิตสายแรงดันไฟฟ้ าสู งและสู งพิเศษ โดย
บริ ษทั มีแผนที่จะเริ่ มโครงการฝึ กอบรมในพื้นที่ (on-site training) เพิ่มเติมในประเทศไทยสาหรับพนักงานของบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศเวียดนามในทันที ที่มีการผ่อนคลายข้อจ ากัด การเดิ นทางระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามอันเนื่ อ งจาก
สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
การแข่ งขัน
คู่แข่งหลักในประเทศไทยของบริ ษทั คือ บริ ษทั สายไฟฟ้ าไทย-ยาซากิ จากัด และบริ ษทั สายไฟฟ้ าบางกอกเคเบิ้ ล
จากัด ซึ่งเป็ นคู่แข่งในกลุ่มสายแรงดันไฟฟ้าต่าและปานกลาง และคู่แข่งหลักของบริ ษทั ในประเทศเวียดนามคือ Vietnam Electric
Cable Corporation ซึ่งเป็ นคู่แข่งในกลุ่มสายแรงดันไฟฟ้าต่า แรงดันไฟฟ้าปานกลางและแรงดันไฟฟ้าสูง และ LS Vina ซึ่งเน้นที่
กลุ่มสายแรงดันไฟฟ้าต่าและปานกลางโดยส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
บริ ษทั เชื่อว่าจะเป็ นการยากที่แบรนด์ระดับนานาประเทศ เช่น General Cable Corporation จะแข่งขันกับบริ ษทั ทั้งใน
ระยะอันใกล้จนถึงระยะปานกลางทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เนื่ องจากการเริ่ มต้นสายการผลิตสายไฟฟ้าและสาย
เคเบิ้ลต้องใช้เวลาถึงสองหรื อสามปี และจะต้องมีการยื่นขอและได้รับการอนุ มตั ิจากหน่วยงานกากับดูแลในประเทศและการ
รับรองมาตรฐานที่ กาหนดโดยสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย หรื อกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ บริ ษทั คาดว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เหล่านั้น (หากมีการนาเข้า) น่าจะมีราคาแพงกว่า
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เนื่องจากอากรนาเข้า นอกจากนี้ บริ ษทั ไม่คาดว่า General Cable Corporation จะกลับเข้ามาในตลาดประเทศ
ไทยอีกครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากในขณะนี้ General Cable Technologies Corporate กาลังประกอบธุรกิจภายใต้ตราสิ นค้าชื่อ Prysmian
การประกันภัย
บริ ษทั ได้ทาประกันภัยสาหรับพนักงานเพื่อการคุม้ ครองซึ่ งรวมถึง การคุม้ ครองชี วิต การเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ การ
บาดเจ็บทางร่ างกายระยะยาว การพิการ และค่ารักษาพยาบาล และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ก็ได้ทาประกันภัยความรับผิดโดยทัว่ ไป
ทางการค้า การประกันความเสี่ ยงภัยทุกชนิ ดสาหรับอุตสาหกรรม การประกันความเสี่ ยงภัยทุ กชนิ ดสาหรั บทรัพย์สิน การ
ประกันอัคคีภยั และการประกันภัยรถยนต์ โดย PDITL, Thipha Cables และ Dovina ก็ได้มีการทาประกันภัยสิ นค้านาเข้าเพื่อ
คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายของสิ นค้าระหว่างขนส่ ง นอกจากนี้ PDITL ก็ได้มีการเข้าทาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
และบริ ษทั ยังได้มีการเข้าทาประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังได้ทาประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑ์
ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่ได้ทาประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ตามแนวปฏิบตั ิของ
บริ ษทั อื่น ๆ ในอุสาหกรรมเดียวกัน
กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นทั้งหมดยังคงมีผลบังคับใช้ และได้มีการชาระเบี้ยประกันภัย โดยบริ ษทั จะมีการทบทวน
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวทุกปี เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมธรรม์ดงั กล่าวให้ความคุม้ ครองเพียงพอ ทั้งนี้ กรรมการของบริ ษทั เชื่อว่า
ความคุม้ ครองจากกรมธรรม์ประกันภัยเหล่านี้เพียงพอสาหรับการดาเนินงานในปั จจุบนั ของบริ ษทั แล้ว
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั เชื่ อว่าในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั บริ ษทั มี ความรับผิดชอบทั้งต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ทั้งหมด นับตั้งแต่ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ คู่สัญญา พนักงาน และชุมชน ดังนั้น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั จึ ง
ครอบคลุมถึงเรื่ องต่าง ๆ รวมถึงการกากับดูแลกิจการ การดาเนิ นธุรกิจอย่างเป็ นธรรม การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน การปฏิบตั ิต่อ
พนักงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม การจัดการสิ่ งแวดล้อม
และการพัฒนาสังคมและชุมชน
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักบรรษัทภิบาลที่ ดี โดยบริ ษทั มีการสื่ อสารเกี่ ยวกับนโยบายการกากับดู แล
กิ จการกับสมาชิ กทุ กคนขององค์กร และยังติ ดตามตรวจสอบการดาเนิ นงานและหลักปฏิ บตั ิ ของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริ ตของบริ ษทั
ภายในองค์กรของบริ ษทั บริ ษทั ให้ความสาคัญแก่ความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิการของพนักงานเป็ นอันดับต้น
ๆ โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม และส่ งเสริ มการพัฒนาและความก้าวหน้าของพนักงาน รวมถึงเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานพัฒนาทักษะการทางานในด้านอื่น ๆ อนึ่ง ในด้านสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั มุ่งเน้นให้มีการใช้วตั ถุดิบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การลดการใช้พลังงาน การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า การเพิ่มการใช้ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน และการลดของเสี ยและการ
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
เพื่อบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ได้จดั กิจกรรมด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยเน้นที่การให้ความรู ้และ
การพัฒนาชุมชน ในปี 2561 บริ ษทั จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการซึ่ งรวมถึง (ก) การอบรมสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการสาหรับ
คณะอาจารย์จากวิทยาลัยต่าง ๆ และบุคลากรช่างไฟฟ้ าจากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานและช่างไฟฟ้ ามืออาชี พ (ข) การอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสาหรับครู ช่างไฟฟ้า ระดับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ปี 2562 (ค) โครงการกิจกรรม Hands On สาหรับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ง) การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสาหรับครู ช่างไฟฟ้ า ระดับ
ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ปี 2562 และ (จ) การอบรมสัมมนาเชิ งปฏิ บัติการสาหรั บครู ช่างไฟฟ้ า ระดับ
ภาคเหนือ ปี 2562 ณ เขื่อนสิ ริกิต์ ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีความ กระบวนพิจารณาทางกฎหมายหรื อการกากับดูแลที่มี
นัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมใด ๆ ซึ่งบริ ษทั เชื่อว่าจะมีผลลัพธ์ที่มีนยั สาคัญหรื ออาจมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผล
การดาเนินงาน หรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
สิ่ งแวดล้ อม บริ ษทั อยูภ่ ายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม ประเด็นที่สาคัญในด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงงานของบริ ษทั คือน้ าเสี ย โรงงานในประเทศไทยของบริ ษทั ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐาน ISO 14001:2015 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม) จากสถาบัน UL ซึ่ งเป็ นการรับรองว่าองค์กรมีระบบการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมที่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งส่ งเสริ มการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามพันธะหน้าที่ อย่างเป็ น
ระบบ และบรรลุเป้ าหมายทางด้านสิ่ งแวดล้อม รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความยัง่ ยืน โรงงานของบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม
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ปฏิบตั ิตามมาตรฐานสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยที่กาหนดไว้สาหรับเขตอุตสาหกรรม Thinh Phat Industrial Zone ในจังหวัด
ลองอัน
ความปลอดภัย บริ ษทั มุ่งมัน่ ในเรื่ องความปลอดภัยของพนักงาน และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับเรื่ องความปลอดภัยที่มีผลใช้บงั คับ เพื่อดารงมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่จาเป็ นในโรงงาน บริ ษทั มีการ
ประเมินความเสี่ ยงต่ออันตรายอย่างสม่าเสมอ บริ ษทั ประเมินความเสี่ ยงแต่ละอย่างเพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและ/หรื อ
แก้ไขปั ญหาใด ๆ โดยจะมีการบันทึกอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นไว้และมีการติดตามด้วยการวิเคราะห์สาเหตุของอุบตั ิเหตุน้ นั บริ ษทั ทา
การฝึ กซ้อมเหตุฉุกเฉิ นที่โรงงานอย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีหลักสูตรฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่ งแวดล้อมแก่
พนักงาน รวมถึงการปฐมนิ เทศน์ดา้ นความปลอดภัยแก่พนักงานใหม่ การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริ หารและ
หัวหน้างาน และการฝึ กอบรมความปลอดภัยพิเศษ เช่น การฝึ กอบรมเทคนิ คการดับเพลิงและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ความ
ปลอดภัยด้านไฟฟ้า ความปลอดภัยด้านสารเคมี และการปฐมพยาบาล บริ ษทั ปรับปรุ งแนวทางการสื่ อสารเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของพนักงานในทุกระดับอย่างสม่าเสมอ ด้วยการส่งเสริ มให้พนักงานสนทนาเรื่ องความปลอดภัยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการปรับปรุ งการจัดการความปลอดภัย สุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั เน้นเรื่ องความปลอดภัยในสถานที่ผลิต สานักงาน
และความปลอดภัยของพนักงานในระหว่างอยู่นอกที่ทางาน (เช่น ความปลอดภัยบนถนน) บริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่กาหนดโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย และบริ ษทั เชื่อว่าการดาเนิ นงานปั จจุบนั ของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบสิ่ งแวดล้อมที่มีผลใช้บงั คับ
นอกจากนี้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 บริ ษทั ได้ดาเนินมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม
ต่าง ๆ ทั้งที่โรงงานในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รวมถึงการหมัน่ ล้างมือด้วยสบู่ลา้ งมือที่ทาจากแอลกอฮอล์หรื อสบู่และ
น้ า ซึ่ งมีการจัดหาให้ในปริ มาณที่ เพียงพอเพื่อที่ พนักงานไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายสาหรับความจาเป็ นด้านอาชี วะอนามัยและความ
ปลอดภัยเหล่านี้ การส่ งเสริ มสุ ขอนามัยระบบหายใจ เช่น การปิ ดปากเมื่อไอจาม การเว้นระยะห่ างอย่างน้อยหนึ่ งเมตรตาม
คาแนะนาของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้อง การสวมใส่ หน้ากาก การทาความสะอาดและฆ่าเชื้อในสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ
และการจากัดการเดินทางที่ไม่จาเป็ น นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั การฝึ กอบรมแก่พนักงานและผูจ้ ดั การเพื่อให้ตระหนักถึงโรคโค
วิด-19 รวมถึงการแนะนาคนงานในเรื่ องการประเมินตนเอง การรายงานอาการ และกาหนดให้พนักงานที่ไม่สบายหรื อเกิดอาการ
ต้องพักอยูบ่ า้ น แยกตัวเอง และพบบุคลากรทางการแพทย์ตามที่อาจจาเป็ น
ข้ อพิพาทและกระบวนพิจารณาทางกฎหมาย
บริ ษทั เกี่ ยวข้องกับกระบวนพิจารณาทางกฎหมายและการสอบสวนซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จตามปกติ และ
อุตสาหกรรมของบริ ษทั เป็ นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ไม่มีคดีความหรื อกระบวนพิจารณาทาง
กฎหมายที่มีนยั สาคัญ ซึ่งบริ ษทั เชื่อว่าจะมีผลลัพธ์ที่มีนยั สาคัญหรื ออาจมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน
หรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์ และคาอธิ บายดังต่ อไปนีม้ วี ัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอมุมมองของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับฐานะการเงิ นและผล
การดาเนิ นงานของบริ ษัท ณ วันที่ และสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 และ ณ วันที่และสาหรั บงวดหกเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และ 2563 ตาม TFRS (รวมเรี ยกว่ า ““งบการเงินรวม”) โดยต่ อไปในเอกสารนีจ้ ะเรี ยกงบการเงิ น
รวมที่ตรวจสอบแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่ และสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ว่ า “งบการเงินรวมปี 2562” และจะเรี ยกงบ
การเงิ นรวมระหว่ างกาลที่ สอบทานแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่ และสาหรั บงวดหกเดื อนสิ ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ว่ า “งบ
การเงินรวมระหว่ างกาลปี 2563”
ผู้ลงทุนควรศึ กษาการวิเคราะห์ และคาอธิ บายฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทในส่ วนนีค้ วบคู่กับ
ส่ วน “การนาเสนอข้ อมูลทางการเงิน” และงบการเงินรวมของบริ ษัทตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้ องสาหรั บปี
และงวดที่กล่ าวถึงซึ่ งบริ ษัทได้ ทาการเปิ ดเผยแล้ ว
งบการเงิ น รวมของบริ ษัท จั ด ทาขึ ้น ตาม TFRS ส่ วนงบการเงิ น รวมระหว่ างกาลของบริ ษัทจั ดท าขึ ้น แบบย่ อ ตาม
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 (แก้ ไขเพิ่มเติมปี 2561) เรื่ อง แนวทางการรายงานทางการเงิ นระหว่ างกาลที่สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศใช้ ทั้งนี ้ ผลการดาเนิ นงานในอดีตของบริ ษัทที่แสดงอยู่ในเอกสารนีโ้ ดยทั่วไปมิได้ เป็ นตัวบ่ งชีถ้ ึงผลการดาเนิ นงานที่
คาดหมายในอนาคต นอกจากนี ้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรั บงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 มิได้ เป็ นตัวบ่ งชี ้
ถึงผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนิ นงานในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้ า
มิได้ เป็ นตัวบ่ งชีถ้ ึงผลการดาเนินในอนาคตของบริ ษัท
เพื่ อประโยชน์ ในการพิ จารณาข้ อมูลในส่ วนนีเ้ ว้ นแต่ ที่ได้ ระบุไว้ เป็ นอย่ างอื่ น การอ้ างถึงคาว่ า “ปี 2561” และ “ปี
2562” นั้นให้ หมายถึง ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 ตามลาดับ ส่ วนการอ้ างถึง “ระยะเวลาของผลการดาเนินงาน
(Track Record Period)” นั้นให้ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เว้ นแต่ ที่ได้ ระบุไว้ เป็ น
อย่ างอื่น โดยข้ อมูลทางบัญชีทั้งหมดที่เปิ ดเผยในส่ วนนีไ้ ด้ มกี ารคัดย่ อหรื อนามาจากงบการเงินรวมของบริ ษัท
ข้ อมูลที่ปรากฎในการวิเคราะห์ และคาอธิ บายที่อยู่ในรู ปแบบของข้ อมูลที่แบ่ งตามสายงานธุรกิจและข้ อมูลที่แบ่ งตาม
พืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ ของบริ ษัทนั้น โดยทั่วไปเป็ นข้ อมูลที่นามาจากงบการเงินรวมของบริ ษัท
การวิ เ คราะห์ และค าอธิ บ ายดั ง ต่ อ ไปนี ้ที่ มีข้ อ ความที่ มีลั ก ษณะเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต ( forward –looking
statements) รวมถึงข้ อความที่เกี่ยวกับแผนงาน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ความคาดหมาย ความประสงค์ และทรั พยากรของบริ ษัท
ถึงแม้ ว่าการวิเคราะห์ และคาอธิ บายนีจ้ ะตั้งอยู่บนสมมติ ฐานที่บริ ษัทพิ จารณาว่ ามีความสมเหตุสมผล แต่ ผลการดาเนิ นงานที่
เกิ ดขึ ้นจริ งอาจแตกต่ างอย่ างมีนัยสาคัญจากข้ อมูลที่ ได้ ระบุไว้ ในข้ อความที่ มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตดังกล่ าว
สาหรั บคาอธิ บายเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่ แน่ นอนเหล่ านั้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหั วข้ อ “หมายเหตุ” และ
“ปั จจัยความเสี่ยง”
ในหั วข้ อนี ้ เว้ นแต่ เนื ้อความจะหมายถึ งอย่ างอื่ น หรื อบริ ษัทจะระบุไว้ เป็ นอย่ างอื่ น การอ้ างถึ ง “บริ ษัท” หมายถึง
บริ ษัท สตาร์ ค คอร์ เปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) พร้ อมทั้ งบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วมที่ ปรากฎอยู่ในงบการเงิ นรวมของบริ ษัท
อย่ างไรก็ตาม ในส่ วนของธุรกิจโลจิ สติกส์ สาหรั บปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 (ก่ อนการเข้ า
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ซื ้อกิ จการของอดิ สรในเดื อนธั นวาคม 2562) การอ้ างถึ งธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ ของบริ ษัท และรายได้ ที่เกิ ดจากธุ รกิ จโลจิ สติ กส์
ตลอดจนต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในส่ วนของธุรกิจโลจิ สติกส์ เป็ นการอ้ างถึงธุรกิจที่ดาเนิ นการโดยอดิ สร และรายได้ ต้ นทุนและ
ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิ จดังกล่ าวในช่ วงเวลาที่อดิ สรยังไม่ ได้ เป็ นบริ ษัทย่ อยของบริ ษัท ทั้ งนี ้ รายได้ ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ดังกล่ าวถูกบันทึ กอยู่ในงบการเงิ นรวมของบริ ษัทตามที่ระบุไว้ ในหั วข้ อ “ - หลักเกณฑ์ การนาเสนอข้ อมูล - การนาเสนอข้ อมูล
ทางการเงิน”
ภาพรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ของงบการเงินรวมของบริ ษทั และตาม TFRS บริ ษทั มีกลุ่มธุรกิจที่สาคัญสี่ ส่วนดังนี้


ส่วนที่หนึ่ง - การผลิต การค้า และการให้บริ การตรวจสอบสาหรับผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าที่ทาจากทองแดงและอลูมิเนี ยม
และใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า การสื่ อสารโทรคมนามคมและการก่อสร้าง



ส่วนที่สอง – การให้บริ การทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ง



ส่ วนที่สาม - การให้บริ การเกี่ยวกับการทาความสะอาดเรื อ การก่อสร้างและบารุ งรักษา สาหรับลูกค้าในอุตสาหกรรม
น้ ามันและก๊าซเป็ นหลัก



ส่วนที่สี่ - การให้เช่าทรัพย์สิน

กลุ่มธุรกิจส่ วนแรกเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งบริ ษทั ได้ประกอบธุรกิจผ่าน PDITL
จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าซื้ อกิจการของ Thipha Cables Dovina และ TCI ในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563
บริ ษทั ได้ประกอบธุ รกิ จสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลผ่าน PDITLThipha Cables Dovina และ TCI ส่ วนกลุ่มธุ รกิ จส่ วนที่สอง สาม
และสี่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ ที่ประกอบการโดยอดิ สร เพื่อความสะดวกในการอ้างอิ ง การวิเคราะห์ และคาอธิ บ าย
ดังต่อไปนี้จะอ้างถึงกลุ่มธุรกิจหลักสองกลุ่มของบริ ษทั ได้แก่ “ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล” และ “ธุรกิจโลจิสติกส์”
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของบริ ษทั ครอบคลุมตลาดภูมิภาคอาเซียนที่กาลังเติบโตเป็ นหลัก เนื่องจากบริ ษทั มีแหล่งผลิตที่
สาคัญอยูใ่ นประเทศไทยและเวียดนาม รวมทั้งยังมีการขยายออกไปทัว่ โลกเนื่องจากบริ ษทั ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง 40 ประเทศ
โดยประมาณ (นอกจากประเทศไทยและเวียดนาม) เช่น ออสเตรเลีย บราซิล กัมพูชา อินเดีย จอร์แดน พม่า โอมาน สิ งคโปร์ และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีเป้ าหมายที่จะขยายไปที่ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในลาตินอเมริ กา ตะวันออก
กลาง และแอฟริ กา ซึ่งบริ ษทั มีความสัมพันธ์อยูก่ บั ลูกค้าแล้ว โดยในระยะกลางถึงระยะยาว บริ ษทั คาดว่าจะขยายฐานลูกค้าไปยัง
ตลาดที่เติบโตแล้วด้วย
หลักเกณฑ์ การนาเสนอข้ อมูล
การนาเสนอข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินรวมของบริ ษทั จัดทาขึ้นตาม TFRS โดยการเข้าซื้อกิจการของบริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัด โดยSMM
(ปั จจุบนั คือบริ ษทั ) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ได้ถูกบันทึกบัญชีเป็ นการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ (reverse acquisition business
combination) โดยที่ SMM เป็ นผูไ้ ด้มาตามกฎหมาย (legal acquirer) และผูถ้ ูกได้มาทางบัญชี (accounting acquiree) และบริ ษทั
ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัด เป็ นผูถ้ ูกได้มาตามกฎหมาย (legal acquiree) และผูไ้ ด้มาทางบัญชี (accounting acquirer) ทั้งนี้ ผลจากการ
56

รวมธุรกิจแบบย้อนกลับนี้ทาให้ขอ้ มูลทางการเงินรวมของบริ ษทั สาหรับปี 2562 รวมผลการดาเนินงานของบริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง
2 จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 และผลการดาเนินงานของบริ ษทั นับตั้งแต่การจัดตั้งขึ้นในวันที่ 9
กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้ดว้ ย นอกจากนี้ เนื่องจากบริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัดและบริ ษทั อดิสรสงขลา
จากัด อยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อดิ สรสงขลา จากัด ซึ่ งบริ ษทั ได้เข้าซื้ อกิ จการเมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2562 จึงถูกรวมไว้ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ด้วย เสมือนว่าการเข้าซื้ อกิจการนั้นได้เสร็ จสิ้ นลงเมื่อวันที่ 1 มกราคม
2561 อนึ่ง กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของผูถ้ ูกได้มาทางบัญชี (SMM) รวมถึงสิ นทรัพย์และหนี้สิน ได้ถูกจาหน่าย (divested) เมื่อ
วันที่ 15 สิ งหาคม 2562 ทาให้ผลการดาเนิ นงานทั้งหมดของ SMM ถูกรวมในข้อมูลทางการเงินรวมของบริ ษทั สาหรับปี 2561
และในข้อมูลทางการเงินรวมของบริ ษทั สาหรับปี 2562 จนถึงวันที่ 15 สิ งหาคม 2562 โดยผลการดาเนิ นงานดังกล่าวปรากฏอยู่
ภายใต้รายการ “ขาดทุนสุทธิสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก” ในงบการเงินรวมปี 2562 ของบริ ษทั
ข้อมูลทางการเงิ นรวมของบริ ษทั แสดงอยู่ในสกุลเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นสาหรั บการนาเสนอข้อมู ลของบริ ษ ัท
ระยะเวลานาเสนอคื อ 12 เดื อนสาหรั บปี 2561 และ 2562 โดยปฏิ บัติตามนโยบายการบัญ ชี ที่ส าคัญของบริ ษทั ตลอดช่ ว ง
ระยะเวลาของผลการดาเนินงาน
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษัท
บริ ษทั ได้เข้าซื้ อกิจการของบริ ษทั และธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลาของผลการ
ดาเนินงาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ธุรกิจ – ความเป็ นมาและพัฒนาการล่ าสุด”
ในปี 2562 นอกจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น บริ ษทั ยังได้เข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้ อ
กิจการหนึ่งรายการและธุรกรรมการขายกิจการหนึ่งรายการ กล่าวคือ (1) บริ ษทั เข้าซื้อกิจการอดิสรด้วยการซื้อหุน้ ร้อยละ 100 ใน
บริ ษทั พินวีล 2 จากัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และ (2) บริ ษทั ขายธุรกิจเดิมทั้งหมดของ SMM ซึ่ งประกอบด้วยการผลิตและ
จัดจาหน่ ายหนังสื อและสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ การผลิ ตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ การซื้ อลิ ขสิ ทธิ์ ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และ
ลิขสิ ทธิ์ ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และธุรกิจสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2562 ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของบริ ษทั อดิสร
สงขลา จากัด ซึ่ งบริ ษทั เข้าซื้ อกิจการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้ถูกรวมไว้ในงบการเงินรวมของบริ ษทั เสมือนว่าการเข้าซื้อ
กิจการนั้นได้แล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 นอกจากนี้ บริ ษทั ได้หยุดรวมผลการดาเนิ นงานของธุรกิจเดิมของ SMM ที่ได้
จาหน่ ายไปไว้ในงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2562 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ 1.3
ประกอบงบการเงินรวม ปี 2562 อนึ่ง บริ ษทั ได้บนั ทึกขาดทุนจานวน 16 ล้านบาทจากการดาเนินงานที่ยกเลิกซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ขายธุรกิจดังกล่าวในปี 2562
ในปี 2563 บริ ษทั เข้าซื้อกิจการของ (1) Thipha Cables เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 (2) Dovina เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
และ (3) TCI เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยผ่านการเข้าซื้อกิจการของ NMN2 ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของ Thipha Cables Dovina
และ TCI ถูกรวมไว้ในงบการเงินรวมของบริ ษทั นับตั้งแต่วนั ที่เข้าซื้ อกิจการแต่ละแห่ งจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็
ตาม ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั เหล่านี้ ไม่ได้ถูกรวมไว้ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ และสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ 1.2 ประกอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ และ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น ขอบเขตของการรวมข้อมูลในงบการเงิน (scope of consolidation) จึง
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มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างช่วงระยะเวลาของผลการดาเนินงาน และได้สะท้อนอยูใ่ นงบการเงินรวมของบริ ษทั ซึ่ งอยูใ่ นส่วน
อื่น ๆ ของเอกสารนี้
พัฒนาการล่ าสุ ด
ขณะนี้ ยงั เร็ วเกิ นไปที่จะประเมินเกี่ยวกับผลกระทบของโรคโควิด – 19 และมาตรการปิ ดประเทศที่เกี่ ยวข้อง ต่ออุป
สงค์และอุปทานระยะกลางและระยะยาวของผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั และต่ออุปสงค์ในตลาดภูมิภาคและตลาดโลกที่
บริ ษทั ประกอบการอยูห่ รื อทาการส่งออกผลิตภัณฑ์และให้บริ การ โดยลูกค้าของบริ ษทั ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมอาจได้รับ
ผลกระทบที่แตกต่างกันจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ถึงแม้มาตรการปิ ดประเทศที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด –
19 จะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นการชัว่ คราวในปี 2563 แต่ขอ้ จากัดดังกล่าวในโรงงานผลิตของ
บริ ษทั ก็ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนิ นงานหรื อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ข้อจากัดบางประการที่
รั ฐบาลเวียดนามกาหนดขึ้ นสาหรั บการขนส่ งส่ งผลกระทบทางลบไม่มากนักต่อรายได้ของบริ ษทั ที่ เกิ ดจากบริ ษทั ย่อ ยใน
เวียดนามในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563 อนึ่ง ในระหว่างการระบาดของโรคโควิด – 19 ห่วงโซ่อุปทานและเครื อข่ายการจัดจาหน่าย
ของบริ ษทั ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความเชื่อถือได้ โดยบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิและดารงมาตรฐานความปลอดภัยและสุ ขอนามัยขั้นสูง
ในทุกโรงงาน พร้อมกับการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ปัจจัยสาคัญทีส่ ่ งผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานของบริษัท
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากปั จจัยต่าง ๆ หลายประการ
ซึ่ งปั จจัยบางประการอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั โดยปั จจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
อุปสงค์ ของผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัท
บริ ษทั มีฐานลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การผลิตและการส่ งและจาหน่ ายไฟฟ้ า
การขนส่ งสาธารณะ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งผลการดาเนิ นงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล่านี้
ส่ วนหนึ่ งขึ้ นอยู่กับปั จจัยเศรษฐกิ จมหภาค การเมื อง และสังคม โดยปั จจัยเหล่านี้ รวมถึ ง แต่ไม่จากัดเพียง การเติ บโตทาง
เศรษฐกิ จ แผนค่าใช้จ่ายในการลงทุ น การเข้าถึ งเงิ นทุน การใช้จ่ายและนโยบายภาครั ฐ รวมถึ งโครงการสาธารณู ปโภคขั้น
พื้นฐาน ระดับของรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริ ง ข้อพิพาททางการค้าที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคโดยรวม
และการเคลื่อนย้ายโดยเสรี ของสิ นค้าและบริ การ หรื อระยะเวลาของการขาดเสถียรภาพหรื อความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
สังคม นอกจากนี้บริ ษทั มีลูกค้าทั้งบริ ษทั เอกชน และหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในอดีต ผลการดาเนินงานและการเติบโต
ของอุตสาหกรรมหลักที่ลูกค้าของบริ ษทั ประกอบกิจการอยูม่ ีความสัมพันธ์กบั อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และแผนงาน
ต่าง ๆ ของรัฐบาลและโครงการภาครัฐ อาจส่งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั สูงขึ้นได้เช่นกัน ในกรณี ที่แผนการดังกล่าว
มีเป้ าหมายอยูท่ ี่อุตสาหกรรมซึ่ งลูกค้าของบริ ษทั ประกอบกิจการอยู่ หรื อเป็ นการเพิ่มจานวนของโครงการขนาดใหญ่ซ่ ึ งบริ ษทั
อาจประมูลงานได้ ดังนั้น อุปสงค์และยอดขายของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั จึงได้รับผลกระทบจากปั จจัยเศรษฐกิจมหภาค การเมือง
และสังคม
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ตาม Frost & Sullivan Report ประเทศไทยมีความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็ นเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น ประกอบกับแรงสนับสนุนจากการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ได้รับการ
ปรับปรุ ง และการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (พร้อมกับนโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการ
ดาเนิ นโครงการโครงสร้างพื้นฐาน) จะมีผลกระทบในทางบวกต่ออุปสงค์ของสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล นอกจากนี้ ตาม Frost &
Sullivan Report ประเทศเวียดนามมี การเติ บโตทางเศรษฐกิ จที่ แข็งแกร่ ง มี การเพิ่มความต้องการในการใช้ไฟฟ้ าที่ สูงขึ้น มี
นโยบายของภาครัฐที่เอื้ออานวยต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
พลังงาน โดยปั จจัยที่ สาคัญส่ งผลกระทบต่อความต้องการในการใช้สายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ ลมีความคล้ายกับปั จจัยที่ พบใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในทั้งสองประเทศ ความล่าช้าในการดาเนินนโยบายและโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
มหภาคที่ มีความท้าทายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรม
สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล อย่างไรก็ดี แผนการกระตุน้ ของรัฐบาลอาจเพิ่มความแข็งแกร่ งให้กบั แนวโน้มของอุตสาหกรรมได้
ยอดขายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั เป็ นแหล่งที่มาของรายได้ที่สาคัญที่สุดของบริ ษทั ทั้งในอดีตและในอนาคต
ที่เล็งเห็นได้ ทั้งนี้ ในปี 2561 และปี 2562 และงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ยอดขายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลคิด
เป็ นจานวนรวมถึงร้อยละ 87.9 ร้อยละ 88.1 และร้อยละ 88.8 ตามลาดับ ของรายได้หลักของบริ ษทั ดังนั้น ในระหว่างช่ วง
ระยะเวลาของผลการดาเนิ นงาน หนึ่ งในปั จจัยสาคัญที่ อธิ บายถึงการเปลี่ ยนแปลงของรายได้จากการขายของบริ ษทั คือการ
เปลี่ยนแปลงในยอดขายของสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล โดยการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในตลาดของกลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่ก็มีความสาคัญต่อรายได้จากการขายของบริ ษทั เช่นกัน
นอกจากนี้ บริ ษทั มีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามาเป็ นระยะเวลานาน พร้อมทั้งฐานลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่ งประกอบด้วย ทั้ง
บริ ษทั ระดับภูมิภาคและบริ ษทั ข้ามชาติที่มีความมัน่ คง และประกอบกิจการอยูใ่ นตลาดขั้นปลายต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ยังคงเร็ ว
เกิ นไปที่จะประเมินเกี่ ยวกับผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการปิ ดประเทศที่เกี่ ยวข้อง ต่ออุปสงค์และ
อุปทานระยะกลางและระยะยาวของผลิตภัณฑ์บางประเภท และอุปสงค์ในแต่ละส่ วนของตลาด รวมถึงตลาดในระดับประเทศ
และตลาดในระดับโลกที่บริ ษทั ประกอบกิจการอยูห่ รื อมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้เพิ่มรายได้ของ
บริ ษทั จากการเพิ่มนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น ในปี 2560 PDITL เป็ นบริ ษทั แรกในประเทศไทยที่นาเสนอหน่วยบริ การตรวจสอบ
คุณภาพสายไฟแรงสู งแบบเคลื่อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit) เพื่อให้บริ การตรวจสอบสายแรงดัน ไฟฟ้าสู งในพื้นที่
แก่ลูกค้า ซึ่งทาให้ PDITL สามารถสร้างรายได้จากการให้บริ การใหม่ดงั กล่าวซึ่งมีอตั รากาไรที่สูง
ความสามารถในการปรั บราคาขายของผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทตามความผันผวนด้ านต้ นทุนของวัตถุดิบที่ใช้
บริ ษทั มี ยอดขายเกื อบทั้งหมดมาจากสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ล ดังนั้น การเปลี่ ยนแปลงในราคาขายของผลิ ตภัณฑ์
ดังกล่าวจึ งมีผลกระทบต่อรายได้จากการขายและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยทัว่ ไป ราคาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีความ
อ่อนไหวต่อความไม่สมดุลของอุปทานและอุปสงค์ข้ นั พื้นฐานหรื ออุปสงค์และอุปทานชัว่ คราว โดยการแข่งขันที่เพิ่มสู งขึ้นก็
อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อราคาขายของบริ ษทั ได้เช่นกัน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การแข่ งขันและ
ความสามารถที่จะจัดหางานประมูลใหม่ ที่สร้ างผลกาไร” นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงแต่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทาน (เช่น
การระบาดของโรคโควิด -19) ก็ อ าจส่ ง ผลกระทบทั้ง ระยะสั้นหรื อระยะยาวต่อ ปริ ม าณของอุป สงค์แ ละอุปทาน และการ
เปลี่ยนแปลงของราคาก็อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนของวัตถุดิบที่บริ ษทั ใช้และราคาขายของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้เช่นกัน
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ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหัวข้อ “—การเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนขาย” บริ ษทั สามารถเปลี่ยนแปลงราคาขายของผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั ได้ เพื่อที่ราคาขายให้แก่ลูกค้าจะได้สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมด และ
คาดว่าในอนาคตอันใกล้ บริ ษทั ก็จะยังสามารถเปลี่ยนแปลงราคาขายของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวจะ
ทาได้เฉพาะตลาดในประเทศไทยซึ่ งมีอุปทานของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวและจานวนผูผ้ ลิตอยูจ่ ากัด รวมถึงยังมีอุปสรรคการเข้าสู่
ตลาด เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน การขออนุญาตที่จาเป็ นตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การคัดเลือกของลูกค้าที่มีความ
เข้มงวด (เช่น พิจารณาจากผลงานที่ ผ่านมา ความน่ าเชื่ อถื อของผูผ้ ลิต ความสามารถในการส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์ที่ถูกต้องตาม
ข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐานสากล เป็ นต้น) ซึ่ งยังคงเป็ นอุปสรรคสาหรับคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้าสู่ ตลาดนี้ ดังนั้น โดยทัว่ ไป
บริ ษทั จึงสามารถเปลี่ยนแปลงราคาขายของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้ ซึ่ งมีผ ลกระทบต่อรายได้จากการขายของบริ ษทั ไม่วา่ จะใน
ทางบวก (การปรับขึ้นราคา) หรื อทางลบ (การปรับลดราคาเพื่อสะท้อนถึงราคาวัตถุดิบที่ต่าลง) ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลง
ของจานวนยอดขาย
ในปี 2561 และปี 2562 บริ ษทั ผลิตและจาหน่ายสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลผ่าน PDITL เท่านั้น ตารางข้างล่างนี้ แสดง
รายละเอียดของอัตรา throughput margin ซึ่ งเกิดจากผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิตและจาหน่ายโดย PDITL ตลอดช่วงระยะเวลาของผล
การดาเนินงาน
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561(1)
2562(1)
(ร้ อยละ)
สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ
สายไฟฟ้าสาหรับวัตถุประสงค์พิเศษ
สายแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าสาหรับอาคาร
สายไฟเปลือย
อัตรา throughput margin

36.1
32.7
16.0
7.6
20.5

32.5
35.3
16.8
12.2
20.4

หกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน
2562(1)
2563(1),(2)

32.7
38.6
14.3
16.1
19.6

37.8
31.6
18.7
12.2
24.3

หมายเหตุ:
(1)
คานวณจากส่วนต่างระหว่างรายได้จากการขายและต้นทุนของวัตถุดิบ หารด้วยรายได้จากการขาย
(2)
ข้อมูลสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ไม่ได้รวมผลการดาเนินงานของ Dovina, Thipha Cables
และ TCI
ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ใช้อตั รา throughput margin เป็ นหนึ่งในตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่สาคัญของบริ ษทั กลยุทธ์การ
ดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั คือการเน้นที่การเพิ่มขึ้นของสัดส่ วนของสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสู งพิเศษ และสายไฟฟ้าสาหรับ
วัตถุประสงค์พิเศษในกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริ ษทั เพื่อที่จะเพิ่มอัตรา throughput margin ของบริ ษทั ให้ได้มากที่สุด พร้อม
กับ การลดสั ด ส่ ว นของผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี อ ัต รา throughput margin ต่ า กว่า ในกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ัท (เช่ น สายไฟเปลื อ ย)
นอกจากนี้ บริ ษทั พยายามที่จะรวมหรื อเพิ่มอัตรา throughput margin ด้วยการบริ หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดต้นทุน
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วัตถุดิบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “—การผสมผสานการขายผลิตภัณฑ์ ” และ “—ผลกระทบของมาตรการ
บริ หารต้ นทุนอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ”
ตารางข้างล่างนี้ แสดงรายละเอี ยดของราคาขายที่ รับรู ้โดยเฉลี่ ย และการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณการขายแยกตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์หลักที่บริ ษทั เสนอขายในช่วงระยะเวลาของผลการดาเนินงาน
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2562
2563
การเปลีย่ นแปลงใน การเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลงใน การเปลีย่ นแปลง
ราคาทีร่ ับรู้ โดยเฉลีย่
ในปริมาณการ ราคาทีร่ ับรู้ โดยเฉลีย่ ในปริมาณการขาย
(1), (2)
(บาท/ตัน)
ขาย (ตัน) (1)
(บาท/ตัน) (1), (2)
(ตัน) (1)
สายแรงดัน ไฟฟ้ า ปานกลางถึ ง สู ง
พิเศษ
สายไฟฟ้าสาหรับวัตถุประสงค์พิเศษ
สายแรงดัน ไฟฟ้ าต่ าและสายไฟฟ้ า
สาหรับอาคาร
สายไฟเปลือย

(10.3)

9.1

19.4

34.7

(51.5)

15.2

(10.8)

(10.4)

(6.9)
22.6

9.1
(11.4)

(3.2)
58.9

13.0
(67.7)

หมายเหตุ:
(1)
การเปลี่ยนแปลงในปริ มาณการขายและราคาขายที่รับรู ้โดยเฉลี่ยในปี การเงิน/งวดใดที่ระบุในตารางข้างต้น แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณการขายและราคาขายที่รับรู ้โดยเฉลี่ยในปี การเงิน/งวดที่เที ยบเคียงกัน
ก่อนหน้านั้น
(2)
ราคาขายรับรู ้โดยเฉลี่ยคานวณโดยการหารรายได้จากการขายซึ่งได้รับจากผลิตภัณฑ์ประเภทที่เกี่ยวข้อง ด้วยปริ มาณ
การขายของผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นสาหรับปี ที่เกี่ยวข้อง
(3)
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในการวิเคราะห์และคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาที่ รับรู ้โดยเฉลี่ยและการเปลี่ ยนแปลงในปริ มาณการขาย ในหัวข้อ “- ผลการดาเนิ นงาน - ผลการดาเนิ นงาน
สาหรั บงวดหกเดื อนสิ ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปรี ยบเที ยบกับงวดหกเดื อนสิ ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 –
รายได้ – รายได้ จากการขาย” และ “- ผลการดาเนินงาน – ผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2562 เปรี ยบเทียบกับปี 2561 –
รายได้ จากการขาย”
การเปลี่ยนแปลงในราคาที่รับรู ้โดยเฉลี่ยในหน่วยบาท/ตัน มักจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมผลิตภัณฑ์
สี่ ประเภทหลัก ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออัตรา throughput margin อย่างจากัด เนื่องจากบริ ษทั สามารถปรับ
ราคาขายให้แก่ลูกค้าให้สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบได้ภายในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจากัด
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การเปลีย่ นแปลงของต้ นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 87.7 ร้อยละ 87.7 และร้อยละ 85.0 ของรายได้จากการขายในปี 2561 ปี 2562 และ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามลาดับ องค์ประกอบหลักของต้นทุนขายของบริ ษทั คือต้นทุนวัตถุดิบที่บริ ษทั ใช้
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ (ทองแดงแผ่น ก้อนอลูมิเนี ยม) และต้นทุนสาธารณู ปโภค (ไฟฟ้ า) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ ยวกับองค์ประกอบหลักของต้นทุนการขายของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลาของผลการดาเนิ นงานในหัวข้อ “- รายละเอียดของ
รายการที่สาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม - ต้ นทุนขาย”
บริ ษทั ใช้ทองแดง อลูมิเนี ยม และโพลิเมอร์ ในกระบวนการผลิต โดยทองแดงและอลูมิเนียมเป็ นโลหะโภคภัณฑ์ซ่ ึงมี
ความผันผวนของราคาตลาด และบริ ษทั คาดว่าราคาดังกล่าวจะยังคงมีความผันผวนในอนาคตที่ เล็งเห็ นได้ ทั้งนี้ ต้นทุนของ
วัตถุดิบและต้นทุนในการแปรสภาพ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 90.6 ร้อยละ 90.7 และร้อยละ 64.4 ของต้นทุนขายของบริ ษทั ในปี
2561 ปี 2562 และงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามลาดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาทองแดงที่ มีความผันผวน
นับตั้งแต่เกิ ดวิกฤตการเงิ นในปี 2551-2552 ในขณะที่ ราคาอลูมิเนี ยมยังคงมีเสถียรภาพตามสมควรในหลายปี ที่ ผ่านมา ตาม
รายงานของ Frost & Sullivan โดยตาม Frost & Sullivan Report อ้างอิงจากข้อมูลของธนาคารโลก ในช่วงระยะเวลาของผลการ
ดาเนินงาน ราคาทองแดงในสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อตันได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอุปสงค์ทางเศรษฐกิจ
ระดับโลกที่ดีข้ ึนนับตั้งแต่ปี 2559 และการเพิ่มการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและประเทศจีน ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในปี 2562 โดยทัว่ ไป บริ ษทั สามารถจากัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ในราคาของทองแดงและอลูมิเนี ยมที่บริ ษทั ใช้ ต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั สามารถที่จะปรับราคา
ขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ซึ่งจะเห็นได้จากอัตรา throughput margin โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “- ความสามารถ
ที่ จะปรั บราคาขายของผลิ ตภัณฑ์ ที่บริ ษัทผลิ ตตามความผันผวนของราคาของวัตถุดิบที่ บริ ษัทใช้ ” ตัวอย่างเช่ น PDITL ซึ่ ง
ประกอบกิ จการในลักษณะการผลิตตามคาสั่ง และสามารถปรับราคาขายให้แก่ลูกค้าให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา
ทองแดงได้ เนื่ องจากราคาซื้ อของทองแดงที่ใช้สาหรับคาสั่งซื้ อของลูกค้า และราคาขายสาหรับคาสั่งซื้ อดังกล่าวถูกกาหนดขึ้น
ในวันที่จดั ซื้ อวัตถุดิบนั้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคาของวัตถุดิบที่บริ ษทั ใช้มีและจะยังคงมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ต้นทุนขายและต่อรายได้จากการขายของบริ ษทั อันเป็ นผลโดยอ้อมมาจากนโยบายการปรับราคาของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ถ้า
บริ ษทั ไม่สามารถปรับราคาขายให้แก่ลูกค้าให้สะท้อนถึงราคาวัตถุดิบเนื่ องจากปั จจัยที่รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การแข่งขันใน
ตลาด หรื อช่วงเวลาการจัดซื้ อวัตถุดิบที่บริ ษทั ใช้ รายได้จากการดาเนิ นงานของบริ ษทั ก็จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ในราคาดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในราคาของทองแดงและอลูมิเนี ยมจะส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อความ
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ด้วย โปรดพิจ ารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ปั จจัยความเสี่ ยง – ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิ จของบริ ษัทและการดาเนิ นการของบริ ษัท – ความผันผวนของราคาของวัตถุดิบที่ บริ ษัทใช้ อาจส่ งผลกระทบต่ อ การ
ดาเนิ นงานอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ (cost efficiencies) และอัตรากาไร (profit margins) ของบริ ษัท” และ “ธุรกิจ – ธุรกิจสายไฟฟ้ า
และสายเคเบิล้ ของบริ ษัท - วัตถุดิบ”
การเข้ าซื ้อกิจการ การขยายกาลังการผลิต และการขายกิจการบางส่ วน
ในช่วงระยะเวลาของผลการดาเนิ นงาน บริ ษทั ได้ทาธุ รกรรมการเข้าซื้ อกิ จการหลายรายการตามกลยุทธ์การขยาย
กิจการของบริ ษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ธุรกิจ –กลยุทธ์ ของบริ ษัท – บริ ษัทประสงค์ จะเข้ าถึงตลาดใหม่
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โดยใช้ กาลังการผลิตเดิ มและโดยการเข้ าซื ้อธุ รกิ จที่ ช่วยเสริ มในด้ านการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ ฐานตลาด และช่ องทางการจั ด
จาหน่ าย” และ “ธุรกิจ – ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการล่ าสุด” การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขอบเขต
ของการรวมบัญชีในแต่ละปี บัญชี/งวด ซึ่ งจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาเนิ นงานรวมของบริ ษทั และการขยายกาลังการ
ผลิต ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะทาให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขาย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เข้าซื้ อกิจการของอดิสรในเดือนธันวาคม 2562 (แต่การ
เข้าซื้ อกิจการนี้ไม่มีผลกระทบต่อการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลาของผลการดาเนินงาน เนื่ องจาก
ผลการดาเนิ นงานของอดิสรได้ถูกรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของบริ ษทั ทั้งหมดเสมือนว่าการเข้าซื้ อกิจการนั้นได้แล้วเสร็ จตั้งแต่
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561) นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เข้าซื้ อกิ จการของ Dovina และ Thipha Cables ในประเทศเวียดนามในเดื อน
มีนาคม 2563 และเข้าซื้ อกิจการของ TCI ในเดือนเมษายน 2563 และได้ขายธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์เดิ มของ SMM ในเดือนสิ งหาคม
2562 ที่ ผ่านมา โดยบริ ษทั ประสบความสาเร็ จในการเข้าซื้ อกิ จการเพื่อเพิ่มมูลค่า และการบู รณาการธุ รกิ จที่ ได้มาใหม่ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปจะทาให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น การประหยัดจากการใช้ตน้ ทุนรวมกัน (cost synergies) การเพิ่มอานาจต่อรองกับผูจ้ ดั หา
วัตถุดิบ และการเพิ่มรายได้จากการขาย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติ มในหัวข้อ “-หลักเกณฑ์ การนาเสนอข้ อมูล – การ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษทั ” และ “ธุรกิจ –กลยุทธ์ ของบริ ษัท - บริ ษัทตั้งใจจะเจาะตลาดใหม่ โดยใช้
กาลังการผลิตที่มีอยู่ และโดยการซื ้อธุรกิจที่ช่วยส่ งเสริ มการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ฐานตลาด และช่ องทางการจัดจาหน่ าย” อนึ่ ง
การเข้าซื้ อกิจการ ซึ่ งรวมถึงการเข้าซื้ อกิจการของ Dovina และ Thipha Cables ล่าสุ ด ได้เพิ่มกาลังการผลิตและขยายฐานลูกค้า
ของบริ ษทั ทาให้บริ ษทั มียอดขายที่สูงขึ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ธุรกิจ – ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ –
โรงงานผลิตและกาลังการผลิต” นอกจากนี้ บริ ษทั คาดว่าการเข้าซื้ อกิจการล่าสุ ดดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ท้ งั ทางด้าน
การดาเนิ นงาน การตลาดและเทคโนโลยี เช่น การเพิ่มอานาจต่อรองกับผูจ้ ดั หาวัตถุดิบและอุปกรณ์ การเข้าถึงเครื อข่ายการจัด
จาหน่าย และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีระหว่างทีมงานและแหล่งผลิตของบริ ษทั นอกจากนี้การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้
ยังเพิ่มโอกาสให้แก่บริ ษทั ในการขยายกาลังการผลิตในประเทศเวียดนามต่อไปในอนาคต ซึ่ งบริ ษทั คาดว่าจะจากัดค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนและลดต้นทุนการผลิตของบริ ษทั ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ข้ นั กลางซึ่งผลิตโดย Dovina (โดย PDITL และ Thipha Cables)
แทนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้ นั กลางดังกล่าวด้วยต้นทุนที่สูงกว่าในประเทศไทยหรื อการจัดหาจากบุคคลภายนอก
ในอดีต บริ ษทั ได้จาหน่าย และในอนาคต บริ ษทั อาจทาการจาหน่ายการลงทุน กิจการ หรื อบริ ษทั ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การ
ลงทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่ งการขายกิจการของ SMM มีผลกระทบอย่างจากัดต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลาของผล
การดาเนิ นงาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “-หลักเกณฑ์ การนาเสนอข้ อมูล ” อย่างไรก็ตาม การขายกิ จการ
บางส่วนในอนาคตอาจส่งผลให้รายได้จากการขายและผลกาไรสาหรับปี /งวดของบริ ษทั ลดลง และกาไรสุทธิ จากการจาหน่ายใน
อนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ต่อบัญชีกาไรขาดทุนในงบกาไรขาดทุนรวมของบริ ษทั
ตามกลยุทธ์ของบริ ษทั ในการเสริ มสร้างการเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในภูมิภาคเอเชียและทัว่
โลก บริ ษทั มีแผนที่จะเข้าซื้ อกิจการเป้ าหมายที่มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อขอบเขตของการรวมบัญชีและงบ
การเงินรวมของบริ ษทั รวมถึงรายได้จากการขาย และกาไรสาหรับปี /งวด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ธุรกิจ –
กลยุทธ์ ของบริ ษัท -บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างความแข็งแกร่ งในฐานะผู้นาตลาดในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ในประเทศ
ไทยและประเทศเวียดนาม” การเข้าซื้ อกิจการและการขยายกาลังการผลิตอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริ ษทั และอาจไม่
ก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหมาย หรื ออาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่คาดหมายก่อนที่จะส่ งผลกระทบ
ในทางบวกต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ปั จจัยความเสี่ ยง – ปั จจัย
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจและการประกอบกิจการ – บริ ษัทอาจไม่ ประสบความสาเร็ จในการลงทุนเชิ งกลยุทธ์ หรื อการรวมบริ ษัท
และกิจการที่ได้ มา”
บริ ษทั จะรับรู ้รายได้และการประหยัดจากการใช้ตน้ ทุนรวมกัน (cost synergies) ในระดับที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กบั
ลักษณะของการเข้าซื้ อกิจการแต่ละครั้ง และความรวดเร็ วและความสาเร็ จของแผนการบูรณาการธุรกิจภายหลังจากการเข้าซื้ อ
กิจการ ทั้งนี้ รายได้จากกิจการและบริ ษทั ที่ได้มาอาจลดลงในระหว่างช่วงการบูรณาการธุรกิจในระยะเปลี่ยนผ่าน และอัตรากาไร
จากการดาเนิ นงานของธุ รกิจและบริ ษทั ที่เข้าซื้ ออาจจะต่ากว่าอัตรากาไรจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั หรื อต่ ากว่าที่คาดหมาย
และปั จจัยเหล่านี้ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนิ นงานรวมของบริ ษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
“ปั จจัยความเสี่ ยง – ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทและการดาเนินการของบริ ษัท - บริ ษัทอาจไม่ ประสบความสาเร็ จ
ในกลยุทธ์ การลงทุน หรื อการรวมบริ ษัทและกิจการที่เข้ าซื ้อ ” ในปี 2563 บริ ษทั เข้าซื้ อกิจการของ Thipha Cables และ Dovina
โดยใช้ขอ้ ตกลง (locked-box mechanism) โดยมีระยะเวลาสามเดือนระหว่างการลงนามในสัญญาซื้อขายหุน้ ที่เกี่ยวข้อง และการ
เสร็ จสมบูรณ์ของการซื้ อขายหุ ้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต้นทุนคงที่ของบริ ษทั ยังคงมีเสถียรภาพ แต่รายได้จากการขายของ
บริ ษทั ได้ลดลงเนื่ องจากบริ ษทั ได้ตดั สิ นใจที่ จะรักษาพนักงานเดิ มไว้ และมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกิดขึ้นในการบารุ งรักษา
โรงงานผลิตและอุปกรณ์ โดยบริ ษทั ได้ลดการขายทองแดงและวัตถุดิบอื่น ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกให้นอ้ ยที่สุด เพื่อที่บริ ษทั จะ
สามารถใช้วตั ถุดิบเหล่านี้ เมื่ อบริ ษทั เข้าควบคุ มการดาเนิ นงานของ Dovina นอกเหนื อจากนี้ รายได้ของ Dovina ก็ยงั ได้รับ
ผลกระทบในทางลบเป็ นการชัว่ คราวเช่นกัน เมื่อ Dovina ไปเน้นการผลิตและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้ นั กลาง เช่น ทองแดงแท่ง
และอลู มิ เ นี ย มแท่ ง ให้แ ก่ PDITL และ Thipha Cables แทนการส่ ง ออกผลิ ต ภัณ ฑ์เ หล่ า นี้ ไ ปยัง บุ คคลภายนอกซึ่ ง โดยหลัก
ประกอบธุรกิจอยูใ่ นประเทศอินเดีย
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของการรวมบัญชี ภายหลังจากการเข้าซื้ อกิ จการ และผลกระทบต่อรายได้รวม
และอัตรากาไรของบริ ษทั การเข้าซื้อกิจการจึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั
ปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์ แต่ ละประเภท
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีอตั รากาไรที่แตกต่างกัน และสัดส่ วนการขายของผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ มีผลกระทบต่อ
อัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ตัวอย่างเช่น สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อัตรา throughput margin (คานวณ
จากส่ วนต่างระหว่างรายได้จากการขายและต้นทุนของวัตถุดิบและต้นทุนแปรสภาพ หารด้วยรายได้จากการขาย) .ซึ่ ง PDITL
ได้รั บ จากการขายสายแรงดันไฟฟ้ าปานกลางถึ งสู ง พิ เศษ สายไฟฟ้ าสาหรั บวัต ถุประสงค์พิเ ศษ สายแรงดันไฟฟ้ าต่ าและ
สายไฟฟ้าสาหรับอาคาร และสายไฟเปลือย คือร้อยละ 37.8 ร้อยละ 31.6 ร้อยละ 18.7 และร้อยละ 12.2 ตามลาดับ บริ ษทั พยายาม
ที่ จะเปลี่ยนอัตราส่ วนของปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทโดยเน้นที่ มีมูลค่าสู งกว่าและอัตรากาไรสู งกว่า เช่น สาย
แรงดันไฟฟ้าสูง สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลสาหรับวัตถุประสงค์พิเศษ และลดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรต่า เช่น สายไฟ
เปลือย ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย PDITL ประสบความสาเร็ จในการใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนการผลิตไปเป็ นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
มีอตั รากาไรสูงกว่า เช่น สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ สายไฟฟ้าสาหรับวัตถุประสงค์พิเศษ ซึ่งทาให้รายได้จากการขาย
และกาไรสุทธิ และ Adjusted Core EBITDA ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2561 เพิ่มขึ้น
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นอกจากนี้ บริ ษทั พยายามที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพต้นทุนการผลิตด้วยการจัดสรรการผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภทใน
โรงงานผลิตที่มีตน้ ทุนถูกกว่าและ/หรื อมีกาลังการผลิตอยูพ่ ร้อม ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ได้มีการขยายกาลังการผลิตสายแรงดันไฟฟ้า
สู งเพิ่มเติมอีก 4,800 MT ต่อปี ในประเทศเวียดนาม (ที่ โรงงานผลิตของบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม) นับตั้งแต่เดื อนกรกฎาคม
2563 และบริ ษทั ยังพยายามที่จะเพิ่มอัตราการใช้กาลังการผลิตของโรงงานผลิตในเวียดนามด้วย นอกจากนี้ บริ ษทั กาลังอยูใ่ น
ขั้นตอนการเพิ่มกาลังการผลิตสายแรงดันไฟฟ้ าสู งที่โรงงานในไทย และคาดว่าจะมีกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ในไตร
มาสที่สามของปี 2564
การแข่ งขันและความสามารถที่จะจัดหางานประมูลใหม่ ที่สร้ างผลกาไร
โดยทัว่ ไป รายได้ของบริ ษทั มีลกั ษณะเป็ นรายได้จากงานประมูลและรายได้ที่ไม่เกิดขึ้นประจา โดยคาสั่งซื้อส่วนใหญ่
ของบริ ษทั ได้มาจากการประมูลงานแบบทั่วไปหรื อแบบปิ ดและลูกค้าของบริ ษทั จะประเมินการประมูลงานของบริ ษทั จาก
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี คุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความสามารถที่จะผลิตตามจานวนที่ตอ้ งการ
ความน่าเชื่อถือในการจัดหาและจัดจาหน่าย และราคาของบริ ษทั เป็ นหลัก ทั้งนี้ รายได้จากการขายของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงตาม
ความสามารถของบริ ษทั ที่จะจัดหาโครงการใหม่จากการประมูลงานที่แข่งขันกัน เพื่อที่ จะรวมและเพิ่มอัตรากาไรของบริ ษทั
บริ ษทั ยังทาการจัดสรรทรัพยากรทางการตลาดและการขายของบริ ษทั ตามที่เหมาะสมไปยังตลาดในภูมิภาคที่มี แนวโน้มราคาที่
จะเอื้ อประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้รับประโยชน์จากการมี ผลการดาเนิ นงานที่ ยาวนานในอุตสาหกรรมและ
ความสัมพันธ์ที่มีอยูก่ ่อนแล้วของ PDITL โดยความสามารถของบริ ษทั ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็ นที่น่าเชื่อถือและตรง
ตามข้อกาหนดเฉพาะของลูกค้า อุตสาหกรรม และมาตรฐานอื่น ๆ ทาให้บริ ษทั อยูใ่ นกลุ่มผูผ้ ลิตในตลาดเพียงไม่กี่รายที่ได้รับ
การเชิญชวนจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริ ษทั เอกชนให้เข้าร่ วมประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
เนื่ องจากการขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในประเทศไทยและประเทศเวียดนามจากการ
เข้าซื้อกิจการที่ผา่ นมา บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของ
บริ ษทั คือสกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามคือสกุลเงินดองทาให้ความผันผวน
ของมูลค่าสกุลเงินตราต่างประเทศเมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินบาทอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั เมื่อแปลงเป็ นสกุลเงิ นบาทเพื่อวัตถุประสงค์ในจัดทางบการเงิ นรวม ตัวอย่างเช่น ในกรณี การดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศของบริ ษทั มีผลกาไร กาไรที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะมีแนวโน้มต่าลง (ในจานวนที่เทียบเท่ากัน
ในสกุลเงินบาท) หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานนั้นแข็งค่าขึ้น และเป็ นกรณี กลับกันหากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิ นบาทต่อสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานนั้นอ่อนค่าลง สาหรับปี 2562 ร้อยละ 12.1 ของรายได้จากการขายของ
บริ ษทั อยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่คือสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐ (และส่ วนมากเกี่ ยวข้องกับรายได้จากการ
ส่งออกของบริ ษทั ) นอกจากนี้ โดยทัว่ ไป การจัดซื้อทองแดงและอลูมิเนียมของบริ ษทั ก็มีการเรี ยกเก็บเงินในสกุลดอลลาร์ สหรัฐ
และเจ้าหนี้ การค้าของบริ ษทั ในสัดส่ วนที่มีนยั สาคัญก็อยูใ่ นสกุลดอลลาร์ สหรัฐ ในระยะเวลาของผลการดาเนิ นงาน โดยทัว่ ไป
เงินบาทจะแข็งค่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีความเสี่ ยง
สุ ทธิ ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (คานวณจากส่ วนต่างระหว่างยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นของบริ ษทั และ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นของบริ ษทั ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ) เท่ากับ 110 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
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และ 84 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ ตามลาดับ ดังนั้น การเปรี ยบเที ยบผลการดาเนิ นงานระหว่างปี บัญชี และงวดบัญชี อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย นสกุล เงิ น ตราต่า งประเทศต่ อเงิ น บาท การแข็ง ค่ า หรื ออ่ อ นค่า ของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐยังอาจมีผลกระทบในทางบวกหรื อทางลบต่อราคา ยอดขายและรายได้จากการขายของ
บริ ษทั เนื่ องจากโดยทัว่ ไป บริ ษทั เรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าส่ งออกในสกุลดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวที่มีต่อ
การขายของบริ ษทั อยูใ่ นขอบเขตที่จากัด เนื่ องจากการขายของบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีการเรี ยกเก็บเงินโดยใช้หลักการกาหนดราคา
จากต้นทุ น (cost-plus basis) และการเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนที่ มีผลกระทบต่อต้นทุ นขายของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ จ ะ
สะท้อนในราคาที่ขายให้แก่ลูกค้า
บริ ษ ัท พยายามที่ จ ะป้ อ งกัน ความเสี่ ย งต่ อ อัต ราแลกเปลี่ ย นไว้บ างส่ ว นด้ว ยการจับ คู่ ต ้น ทุ น ที่ อ ยู่ใ นสกุล เงิ น ตรา
ต่างประเทศกับรายได้ที่อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อที่จะคงความสมดุลในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เนื่องจากการขาย
ในประเทศของบริ ษทั ยังคงมีความสาคัญกว่าการส่งออก (ซึ่งส่วนใหญ่อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะที่การจัดซื้อวัตถุดิบ
ของบริ ษทั (ซึ่ งส่ วนใหญ่คือทองแดงและอลูมิเนี ยม) โดยส่ วนใหญ่อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ บริ ษทั จึงเข้าทาสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อที่จะบริ หารความเสี่ ยงในกรณี ที่
กระแสเงิ นสดออกและกระแสเงิ นสดเข้าในสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐของบริ ษทั มีจานวนแตกต่างกัน ทั้งนี้ บริ ษทั มีการเข้าทา
สัญญาดังกล่าวเพื่อบริ หารจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ไม่สามารถ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้อย่างประสบความสาเร็ จ ความผันผวนดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในทางบวกหรื อทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในอนาคตได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อบริ ษทั
ประสงค์ที่จะขยายการประกอบธุรกิจไปยังต่างประเทศ
มาตรการบริ หารต้ นทุนอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั ได้ดาเนิ นโครงการและกาลังอยู่ในขั้นตอนการดาเนิ นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อการลดต้นทุน การปรับปรุ ง
กระบวนการผลิ ต และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของห่ ว งโซ่ อุ ป ทานและกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ที่ จ ะสนับ สนุ น ความยัง่ ยืน
ความสามารถในการทากาไร และประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน
ตัวอย่างเช่ น บริ ษทั ประสบความสาเร็ จในการใช้หลักการการผลิ ตโดยมุ่งเน้นหลักการบริ หารจัดการความสู ญเปล่า (Lean
Management Principles) สาหรับ PDITL ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิต ต้นทุนขาย ต้นทุนทัว่ ไป และต้นทุนในการ
บริ การจัดการของ PDITL ลดลง นอกจากนี้ PDITL ยังได้รับประโยชน์จากราคาซื้ อวัตถุดิบที่ลดลง เนื่ องจากบริ ษทั มีการต่อรอง
ราคากับผูจ้ ดั หาวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริ ษทั ยังพยายามเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์โดยรวม
ด้วยการลดระยะเวลาที่เครื่ องจักรไม่สามารถใช้งานได้ (downtime) ในสายการผลิตของบริ ษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้อ “ธุรกิจ – ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ของบริ ษัท – โรงงานผลิตและกาลังการผลิต”
จากการริ เริ่ มเหล่านี้ บริ ษทั จึงสามารถขยายการบูรณาการทางธุรกิจ ทาการจัดสรรทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุ งระบบ
การดาเนิ นงานและการบริ หารจัดการบางอย่างให้เป็ นระบบอัตโนมัติ รวมทั้งปรับปรุ งการบริ หารจัดการการจัดหาวัตถุดิบ และ
ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน การริ เริ่ มเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบในทางบวกกับต้นทุนการผลิต ต้นทุนการจัดหา และ
ต้นทุนคงที่อื่น ๆ เป็ นหลัก ทั้งนี้ บริ ษทั คาดว่าโครงการริ เริ่ มเพื่อการประหยัดต้นทุนเหล่านี้จะเพิ่มผลกาไรได้ เนื่องจากรายจ่ายที่
ลดลงซึ่งเป็ นผลมาจากการประหยัดจากการบริ หารราคาและ/หรื อต้นทุนการดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่ก็อาจถูกลดทอน
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ด้วยผลกระทบจากปั จจัยภายนอกอื่ น ๆ ที่ อยู่นอกเหนื อการควบคุมของบริ ษทั (เช่ น การเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ นตรา หรื อราคาวัตถุดิบและสิ นค้าโภคภัณฑ์) นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการประหยัดต้นทุนจากการที่ ราคาซื้ อใหม่ที่ชาระ
สาหรับสิ นค้าอย่างหนึ่ งมีจานวนต่ากว่าราคาที่จะต้องชาระหากมิได้มีการดาเนิ นโครงการริ เริ่ มดังกล่าว (การหลีกเลี่ยงต้นทุน)
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ธุรกิ จ –กลยุทธ์ ของบริ ษัท – บริ ษัทตั้งใจจะเพิ่ มคุณค่ าที่ มีอยู่ในกลุ่มของบริ ษัท
ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นและดารงความสามารถในการแข่ งขันด้ านต้ นทุน ด้ วยกระบวนการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพและกระบวนการผลิตที่
มุ่ง เน้ น การขจั ด ความสู ญ เปล่ า ” โครงการริ เ ริ่ ม ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ แสดงถึ ง กลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ที่ จ ะควบคุ ม และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปและค่าใช้จ่ายในการการบริ หารจัดการ เพื่อที่จะเพิ่มกาไรขั้นต้นของบริ ษทั ให้
ได้มากที่สุด
การเข้าซื้ อกิจการและการขยายกาลังการผลิตที่ผ่านมา นี้ ทาให้บริ ษทั สามารถบรรลุการประหยัดจากขนาดการผลิตที่
ใหญ่ข้ ึน (economies of scale) และใช้ห่วงโซ่ การผลิตและกลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ด้วยการ
เพิ่มกาลังการผลิตและสร้างอานาจต่อรองให้แข็งแกร่ งผ่านทางแพลตฟอร์ มการจัดซื้ อแบบบูรณาการ ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ได้
เริ่ มต้นรวมแพลตฟอร์มการจัดซื้อวัสดุฉนวนของ PDITL และ Thipha Cables เพื่อที่จะเพิ่มอานาจต่อรองและลดต้นทุนการจัดซื้อ
ด้วยการขจัดตัวกลางในห่ วงโซ่ อุปทาน และโดยทัว่ ไป บริ ษทั ได้รับระยะเวลาในการชาระหนี้ ที่ดีกว่าจากผูผ้ ลิต ทั้งนี้ บริ ษทั
ประสงค์จะปรับปรุ งการบริ หารจัดการและบูรณาการห่ วงโซ่อุปทานของบริ ษทั ต่อไปเพื่อให้เพิ่มโอกาสในการประหยัดต้นทุน
(เช่น ระยะเวลาการชาระหนี้ และราคาที่ดีกว่า) นอกจากนี้ จากการที่บริ ษทั ได้ทาการบูรณาการแพลตฟอร์ มการผลิตในประเทศ
เวียดนามและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั จึงได้ประโยชน์จากต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าในประเทศเวียดนามสาหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ข้ นั กลางที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ปในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ภายหลังจากที่มีการเข้าซื้ อกิ จการของ Dovina
แล้ว PDITL ได้เริ่ มใช้อลูมิเนี ยมแท่งและทองแดงแท่งที่ผลิตโดย Dovina ในประเทศเวียดนาม ซึ่ งเป็ นการลดต้นทุนแปรสภาพ
(conversion cost) เนื่ องจากต้นทุ นแรงงานและค่ า สาธารณู ปโภคในประเทศเวียดนามนั้นต่ า กว่าในประเทศไทย ซึ่ งบริ ษทั
ประมาณการว่าจะลดต้นทุนการผลิตของทองแดงแท่งและอลูมิเนียมแท่งได้ประมาณร้อยละ 40
โครงการเหล่านี้ หากประสบความสาเร็ จ จะช่วยลดต้นทุนขายของบริ ษทั และเพิ่มอัตรากาไรจากการดาเนิ นงานและ
ประสิ ทธิภาพในการผลิตได้อีก เนื่องจากจานวนต้นทุนการปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่จากัด ซึ่งที่ผา่ นมามีความ
จาเป็ นต่อการดาเนินโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพต้นทุนของบริ ษทั ถึงแม้ในระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่านที่มีการใช้มาตรการปรับ
โครงสร้าง หรื อการดาเนินโครงการใหม่ซ่ ึงยังไม่ได้สร้างผลกระทบที่คาดหมายต่อธุรกิจของบริ ษทั แต่โดยทัว่ ไปต้นทุนการปรับ
โครงสร้าง ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีผลกระทบในทางลบอย่างจากัดต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานในระยะสั้น
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกาลังการผลิต
การใช้กาลังการผลิตของบริ ษทั มี และจะยังคงมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อต้นทุนขายต่อหน่ วยของบริ ษทั และ
ความสามารถในการทากาไร ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่ายอดขายและราคาขายมีความคงที่ โดยบริ ษทั วางแผนการผลิตตามความ
ต้องการในปั จจุบนั ของลูกค้าและประมาณการความต้องการในอนาคต เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการผลิตเกินความต้องการ ต้นทุนการ
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เก็บรักษาที่ไม่จาเป็ น และการตัดจาหน่าย (write-offs) ในขณะเดียวกัน บริ ษทั จะคงปริ มาณการผลิตไว้ที่ระดับหนึ่งเพื่อที่จะดารง
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลด้านต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงที่มีอุปสงค์สูง
โดยทัว่ ไป การดาเนิ นการผลิตของบริ ษทั ตามกาลังการผลิตที่ปฏิบตั ิได้สูงสุ ด (maximum practical capacities) ให้ผลที่
น่ าพอใจต่อต้นทุ นขายของบริ ษทั และ ความสามารถในการทากาไร (บนสมมติ ฐานว่ายอดขายและราคาขายมี ความคงที่ )
เนื่ องจากต้นทุนการดาเนิ นงานคงที่ และกึ่ งผันแปร (เช่ น ค่าเสื่ อมราคาและเงิ นเดื อนในส่ วนการผลิต) จะกระจายไปยังฐาน
ยอดขาย (sales base) ที่กว้างขึ้น ถ้าบริ ษทั ดาเนินการผลิตด้วยอัตราการใช้ประโยชน์ (utilization rate) ที่ต่า ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่
(fixed overheads) ต่อหน่ วยของบริ ษทั จะสู งขึ้น รวมถึ งต้นทุนการขายต่อหน่ วย ทั้งนี้ การลดลงหรื อเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั อาจทาให้โรงงานผลิตของบริ ษทั มีการใช้ประโยชน์ลดลงหรื อสู งขึ้นได้ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มหรื อลดต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วยของบริ ษทั การต้องชะลอหรื อหรื อหยุดงานซึ่ งไม่ได้คาดหมายมาก่อนเพื่อการซ่ อมแซมและบารุ งรักษาที่ไม่ได้
วางแผนไว้อาจมีผลกระทบในทางลบในทานองเดียวกันต่อต้นทุนขายต่อหน่วยของบริ ษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ “ธุรกิ จ – ธุรกิ จสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ ล้ ของบริ ษัท – โรงงานผลิตและกาลังการผลิต ” นอกจากนี้ บริ ษทั มีแผนที่จะเพิ่ม
อัตราการใช้ประโยชน์ของโรงงานผลิตด้วยการเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดในท้องถิ่นในประเทศเวียดนามและประเทศไทย เนื่ องจาก
บริ ษทั มีกาลังการผลิตซึ่ งพร้อมสาหรับโครงการต่าง ๆ รวมทั้งโครงการขนาดใหญ่ซ่ ึ งได้มีการประกาศอย่างเป็ นทางการทั้งใน
ประเทศเวียดนามและประเทศไทยได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ธุรกิจ -ข้ อได้ เปรี ยบในการแข่ งขันของบริ ษทั
– บริ ษัทเป็ นหนึ่งในผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ ล้ รายใหญ่ ของเอเชีย โดยมีประวัติการดาเนินงานที่มนั่ คงมาอย่ างยาวนาน และ
มีการประกอบกิ จการผลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ ้ลขนาดใหญ่ ในตลาดของประเทศไทยและเวียดนามที่มีการเติ บโตสู ง ซึ่ งมี
ประวัติการดาเนิ นงานมาอย่ างยาวนาน และมีการดาเนิ นงานผลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ ้ลขนาดใหญ่ ในตลาดไทยและตลาด
เวียดนามซึ่ งมีการเติบโตสู ง ” และ “ธุรกิ จ – กลยุทธ์ ของบริ ษัท – บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ างความแข็งแกร่ งในฐานะผู้นาตลาดใน
อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม”
ผลกระทบจากเหตุการณ์ ในแต่ ละช่ วงเวลา (seasonality)
โดยทัว่ ไป บริ ษทั ได้รับ และคาดว่าจะยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่
มีอุปสงค์เชื่อมโยงกับการใช้จ่ายของภาครัฐหรื อโครงการของรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ เนื่ องจากอุปสงค์ดงั กล่าวจะมี
ความสัมพันธ์กบั การงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิและรู ปแบบการใช้จ่ายในระดับหนึ่ ง ดังนั้นรายได้จากการขายของบริ ษทั จึงมี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้นในช่วงหกเดือนหลังของปี ปฏิทิน
นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการบัญชี บ างรายการที่ สาคัญต่อ การจัดทางบการเงิ น รวมของบริ ษทั โดยหมายเหตุ 3.
ประกอบงบการเงินรวมปี 2562 และงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563 รวมถึงข้อมูลสรุ ปของนโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ใน
การจัดทางบการเงิ นรวมของบริ ษทั ทั้งนี้ การกาหนดนโยบายการบัญชี ดังกล่าวมี ความสาคัญต่อฐานะการเงิ นและผลการ
ด าเนิ น งานของบริ ษ ัท และฝ่ ายจัด การเองต้อ งใช้ดุ ล พิ นิ จ ของฝ่ ายจัด การเองในการพิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า ง ๆ จากข้อ มู ล ที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ดังนั้น การกาหนดรายการต่าง ๆ ดังกล่าวจึงต้องใช้สมมติฐานหรื อวิจารณญาณส่ วนบุคคลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคตซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และการใช้สมมติฐานหรื อข้อมูลที่ต่างกันอาจทาให้ได้ผลที่แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญ นอกจากนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากข้อมูลประมาณการ และอาจส่งกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ได้
การเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญ วิจารณญาณ และปั จจัยความไม่แน่นอนอื่น ๆ อันกระทบต่อการนานโยบายอื่น
มาใช้ และความอ่อนไหวของข้อมูลที่รายงานในกรณี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและสมมติฐานนั้น นับเป็ นปั จจัยที่ตอ้ ง
นามาพิจารณาเมื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินรวมของบริ ษทั ทั้งนี้ หมายเหตุ 3.22 ประกอบงบการเงินรวมปี 2562 ของบริ ษทั
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้วจิ ารณญาณและการประมาณด้านบัญชีที่สาคัญ ซึ่งฝ่ ายจัดการใช้ในการพิจารณานานโยบายการ
บัญชี ของบริ ษทั มาใช้ อนึ่ ง เนื่ องจากความไม่แน่ นอนที่ เกิ ดขึ้นจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการนา
นโยบายการบัญชีและกระบวนการประมาณการของบริ ษทั มาใช้ บริ ษทั จึงได้เลือกที่จะปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีของสภา
วิชาชีพบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19บางส่ วนสาหรับรายการที่เกี่ ยวข้องกับงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563 โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหมายเหตุ 2 ประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563
บริ ษทั เชื่อว่านโยบายการบัญชีที่สาคัญต่อไปนี้เป็ นนโยบายที่มีวจิ ารณญาณและการประมาณที่สาคัญที่สุดในการจัดทา
งบการเงินรวมของบริ ษทั
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายรายการกาหนดให้บริ ษทั ต้องวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทั้งในทางการเงิ นและไม่ใช่ทางการเงิ น โดยมูลค่ายุติธรรมคือราคาที่ จะได้รับจากการขาย
สิ นทรัพย์หรื อที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในธุรกรรมปกติที่เกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า โดยไม่คานึ งว่าราคา
ดังกล่าวจะได้มาโดยตรง หรื อได้จากการประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าอื่น การวัดมูลค่ายุติธรรมจะพิจารณาจาก
ข้อมูลในตลาดที่สงั เกตได้ (เท่าที่จะสามารถสังเกตได้) ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญ ทั้งนี้
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น บริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วม
ตลาดจะนามาพิจารณาในการกาหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ณ วันที่วดั มูลค่า โดยกาหนดมูลค่ายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์
ในการวัดมูลค่าและ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ยกเว้นธุรกรรมลิสซิ่งบางรายการซึ่ ง
ใช้การวัดมูลค่าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมสามารถจัดประเภทได้สามลาดับ ตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้


ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้นได้ ณ วันที่วดั มูลค่า



ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่ นที่ สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อ มส าหรั บสิ นทรั พย์น้ ันหรื อหนี้ สิ น นั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1



ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

ในการซื้อกิจการนั้น บริ ษทั ได้จา้ งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา และ
เมื่อกาหนดมูลค่ายุติธรรมแล้วเสร็ จ จะมีการบันทึกมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่รับมาตามมูลค่ายุติธรรมที่กาหนด
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ในปี 2562 การซื้ อกิจการของบริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัด โดย SMM (ปั จจุบนั คือ บริ ษทั ) ได้ถูกบันทึกบัญชีเป็ นการ
รวมธุ ร กิ จ แบบย้อ นกลับ (reverse acquisition business combination) โดยค่ า ตอบแทนที่ SMM ชาระให้สาหรั บการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน สิ ทธิ หน้าที่ และข้อผูกพันของบริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัด คือหุ ้นที่ออกโดย SMM ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน สิ ทธิ หน้าที่ และข้อผูกพัน ณ วันรวมธุรกิจ ถูกคานวณจากจานวนหุน้ สามัญในบริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัด ที่
ควรจะต้องออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของ SMM เพื่อให้มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ที่เกิดจากการการรวมกิจการในสัดส่ วนเดียวกันกับส่วน
ได้เสี ยที่เป็ นผลจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ ทั้งนี้ เนื่ องจากสิ่ งตอบแทนที่โอนให้โดยบริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัด (ผูไ้ ด้มา
ในการบัญชี) มีมูลค่าสูงกว่าสิ่ งตอบแทนในรู ปของหุน้ ที่โอนให้โดย SMM (ผูถ้ ูกได้มาในทางบัญชี) ดังนั้น บริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง
2 จากัด จึงเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ SMM นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2
จากัด ได้มาซึ่ งสถานะบริ ษทั จดทะเบียน (listing status) ของ SMM ดังนั้น SMM จึ งรับรู ้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่ ง
ตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่เข้ารับเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
สาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่ายุติธรรมถูกประเมินโดยใช้เทคนิ คการประเมินราคาต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ
แปลงรายได้เป็ นมูลค่า (income approach) (รวมทั้งวิธีการคิดลดกระแสเงินสด) และวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (market approach)
(รวมถึงมูลค่าตลาดสาหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั )
ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด- 2019 บริ ษทั ได้เลือกที่ จะพิจารณาน้ าหนักของข้อมูลที่
เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 เป็ นน้ าหนักที่นอ้ ยในการใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่ายุติธรรม สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ตามข้อมูลระดับ 2 หรื อระดับ 3 ของสิ นทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่เป็ นตราสารหนี้ นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
มูลค่าตามบัญชี (carrying amounts) ของการลงทุนในบริ ษทั ย่อยได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้
บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ บริ ษทั จะทาการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส่ วนค่าความ
นิยม (goodwill) จะประเมินการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คานึงว่ามีขอ้ บ่งชี้วา่ ค่าความนิยมนั้นอาจด้อยค่าหรื อไม่
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน โดยจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าในรายการกาไรหรื อขาดทุน


การลงทุ นในบริ ษทั ย่อย มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นจะคานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งคื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรั พย์ หรื อมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขาย แล้วแต่ว่ามูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะคาดว่าจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
หักภาษีเงิ นได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าตลาดที่ อาจประเมินได้ในปั จจุบนั ซึ่ งผันแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อ
สิ นทรัพย์



ค่าความนิ ยม ในการพิจารณาว่าค่าความนิ ยมเกิ ดการด้อยค่าหรื อไม่จาเป็ นต้องมีการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดซึ่ งมีค่าความนิ ยมรวมอยู่ โดยการคานวณมูลค่าจากการใช้ ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ต้อง
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและอัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อ
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คานวณมูลค่าปั จจุบนั ในกรณี ที่กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตที่เกิดขึ้นจริ งต่ ากว่าที่คาด อาจเกิดขาดทุนจากการ
ด้อยค่าที่มีนยั สาคัญ
เนื่องจากบริ ษทั เลือกที่จะปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19 บริ ษทั จึงได้ประเมินการด้อยค่าของ
ลูกหนี้การค้าตามวิธีอย่างง่าย (simplified approach) โดยใช้อตั ราการสู ญเสี ยในอดีตของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
และไม่ ไ ด้น าข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การคาดการณ์ ใ นอนาคต (forward-looking information) เกี่ ย วกับ ความไม่ แ น่ น อนที่ เ กิ ด จาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 มาพิจารณา
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 “เครื่ องมือทางการเงิน” (“TFRS
9”) มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานดังกล่าวกาหนดโมเดลที่มีการปรับปรุ งสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน
และโมเดล single, forward-looking “expected loss” impairment โดยทัว่ ไป การเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นตาม TFRS 9 ได้แก่
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น การใช้โมเดลการด้อยค่าแบบใหม่ตามหลักผลขาดทุนด้าน
เครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น (แทนความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นแล้วตามมาตรฐานเดิ ม) และการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง อนึ่ ง TFRS 9
ประกอบด้วยเนื้ อหาหลักดังนี้ (1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (2)
โมเดลการด้อยค่าแบบใหม่เพื่อการรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ (3) โมเดลการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ทั้งนี้
การนา TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิเป็ นการเปลี่ยนแปลงในขั้นพื้นฐานของการบัญชีสาหรับขาดทุนจากการด้อยค่าของบริ ษทั โดยการ
ใช้วธิ ีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (expected credit loss (“ECL”))
TFRS 9 กาหนดให้บริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับรายการลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ที่
เกิดจากสัญญา โดยให้วดั มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับเครื่ องมือทางการเงินด้วยจานวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุหากความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก
หรื อเมื่อเครื่ องมือทางการเงินเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อ ยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้ อหรื อเมื่อมีการออกสิ นทรัพย์ อย่างไรก็
ตาม หากความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของเครื่ องมื อทางการเงิ นไม่เพิ่มขึ้ นอย่างมี นัยสาคัญตั้งแต่รับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก (ยกเว้น
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ มีการด้อยค่าด้านเครดิ ตเมื่อซื้ อหรื อเมื่ อมีการออกสิ นทรัพย์) บริ ษทั จะต้องวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุน
สาหรับเครื่ องมือทางการเงินนั้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ TFRS
9 กาหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่ายสาหรับการวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และลูกหนี้ที่เกิดจากสัญญาเช่าในบางสถานการณ์
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการซื้ อกิ จการบริ ษทั ย่อยจะถูกรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยการรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่า
ความนิ ยมวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ซึ่ งรวมถึงการรับรู ้จานวนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ
(acquiree) หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่ รับมา (โดยทัว่ ไปคือมูลค่ายุติธรรม) ซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ
สาหรับกาไรที่ได้จากการต่อรองจะรับรู ้เป็ นผลกาไรของปี /งวด ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่า
จากต้นทุนหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ในกรณี ของตราสารทุนด้านผูล้ งทุน (equity-accounted investees) นั้น จะต้องนา
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มูลค่าตามบัญชี (carrying cost) ของค่าความนิ ยมไปรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และจะต้องไม่ปันส่ วนผลขาดทุน
จากการด้อยค่าในเงินลงทุนให้สินทรัพย์ใด ๆ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด้อยค่าของค่าความนิ ยมในหัวข้อ
“นโยบายการบัญชีที่สาคัญ - การด้ อยค่ า”
การรั บรู้ รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายสิ นค้าสาหรับธุรกิจผลิตและจาหน่ ายสายไฟฟ้ าที่ทาจากทองแดงและอลูมิเนี ยมรับรู ้อยูใ่ นงบกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อได้โอนการครอบครองในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าหรื อ
เมื่อลูกค้าตรวจรับสิ นค้าแล้ว
สาหรับการขายที่มีการชาระราคาแล้วแต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบสิ นค้าให้แก่ลูกค้า บริ ษทั รับรู ้รายได้เมื่อลูกค้าได้ครอบครอง
สิ นค้าตามข้อตกลงการขายที่มีการชาระราคาแล้วแต่ยงั ไม่ได้ส่งมอบสิ นค้า โดยจะต้องเข้าเงื่อนไขว่าการทาข้อตกลงการขายที่มี
การชาระราคาแล้วแต่ยงั ไม่ส่งมอบสิ นค้าต้องมีเหตุผลตามสมควร สิ นค้าดังกล่าวต้องระบุแยกออกมาว่าเป็ นของลูกค้าและอยูใ่ น
สภาพที่พร้อมจะส่ งให้ลูกค้า รวมถึง บริ ษทั ย่อยต้องไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ นค้านั้นหรื อให้ลูกค้าอื่นใช้ประโยชน์สินค้า
นั้นได้ ดังนั้น รายได้จึงถูกรับรู ้ก่อนที่สินค้าจะถูกส่ งมอบไปยังลูกค้าตามข้อตกลงการส่ งมอบที่เกี่ ยวข้อง และฝ่ ายจัดการของ
บริ ษทั จะต้องกาหนดว่าเมื่อใดจะถือว่าบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่ในการส่งมอบสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้วเสร็ จตามเงื่อนไขข้างต้น
รายได้จากการขายแสดงจะคานวณจากมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลด
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู ้โดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ของการรายงานทางการเงิน และจานวนที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี โดยสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัด บัญ ชี จ ะรั บรู ้ ต่ อ เมื่ อ มี ความเป็ นไปได้ที่ ค่อ นข้า งแน่ นอนว่า ก าไรเพื่ อ เสี ย ภาษี ใ นอนาคตจะมี จ านวนเพี ย งพอกับการใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูกพิจารณาจากการปรับปรุ งการกลับ
รายการของผลแตกต่างชัว่ คราวที่มีอยู่ แต่ถา้ ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีมีจานวนไม่เพียงพอที่จะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี เต็มจานวน กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวที่มีอยู่จะถูก
พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการหักบัญชีจะถูกทบทวน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง โดยการปรับลดดังกล่าวจะถูกกลับ
รายการเท่ากับจานวนที่มีความเป็ นไปได้ที่ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอ
บริ ษ ัท ค านวณภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ด้ว ยอัตราภาษี ที่คาดว่า จะใช้ใ นงวดที่ จะรั บรู ้
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินจะมีการจ่ายชาระโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ชดั ว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบกันได้เมื่อบริ ษทั มีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่ จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของงวด
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ปั จจุบนั และบริ ษทั ตั้งใจจะหักกลบหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของงวดปั จจุบนั ดังกล่าวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อ
ตั้งใจจะรับรู ้สินทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
บริ ษทั รับรู ้ภาษีเงิ นได้ข องงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย และนาไปรวมในงบ
กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
บริ ษทั แสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับกาไรหรื อขาดทุนจากกิจกรรมปกติไว้ในงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ยกเว้นรายการภาษีเงิ นได้ในงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของรายการที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งรับรู ้
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของในงวดเดียวกันหรื อต่างงวด
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั จัดให้มีโครงการบานาญพนักงานตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (“กฎหมายแรงงานไทย”) เพื่อให้สิทธิ ประโยชน์แก่พนักงานหลังออกจากงานโดยคานวณตามค่าตอบแทนและอายุการ
ทางาน ดังนั้น บริ ษทั จึ งมีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักเกณฑ์คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เช่น ความเสี่ ยงของจานวน
อายุขยั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย และความเสี่ ยงทางการตลาด (การลงทุ น) และความเสี่ ยงจากการใช้สมมติ ฐานด้าน
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์พนักงานประกอบด้วสิ ทธิ ประโยชน์ที่พนักงานทุกคนมีสิทธิ ได้รับเมื่อออกจาก
งานตามกฎหมายไทยและนโยบายการจ้างของบริ ษทั รวมทั้งสิ ทธิ ประโยชน์ตามอายุการทางานซึ่ งพนักงานทุกคนที่มีอายุการ
ทางานเกินกว่า 5 ปี ถึง 35 ปี มีสิทธิได้รับตามข้อกาหนดในนโยบายการจ้างของบริ ษทั ทั้งนี้ ภาระผูกพันเหล่านี้จะถูกคานวณโดย
ใช้หลักเกณฑ์คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เพื่อคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของสิ ทธิ ประโยชน์พนักงานที่บริ ษทั จะต้อง
จ่ ายในอนาคต ตามวิธีการนี้ ภาระผูกพันจะถูกคานวณบนพื้นฐานข้อสมมติ ฐานทางหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งรวมถึง
ประมาณการเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการเสี ยชีวติ อัตราคิดลด อายุงาน และปั จจัยอื่น ๆ
บริ ษทั กาหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินสิ ทธิประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตาม
โครงการสิ ทธิประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินสิ ทธิประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิซ่ ึงเป็ นผลมาจาก
การสมทบเงินและการจ่ายชาระสิ ทธิ ประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์จะถูก
รับรู ้รายการในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ ทธิประโยชน์ตามโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลง
ในสิ ทธิ ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการนาส่ งเงินในอดี ต หรื อรายการกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องถูกรั บรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุนทันที อนึ่ง บริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระสิ ทธิประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
หลักเกณฑ์ ทางบัญชีล่าสุ ด
บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ได้แก่ TFRS 9 และ TFRS 16 (สัญญาเช่า) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิ บตั ิ โดยรายละเอียดของ TFSR 9 และ TFRS 16 แสดงอยู่ในหมายเหตุ 3 ประกอบงบการเงิ นรวม
ระหว่างกาลปี 2563 ทั้งนี้ การนา TFRS 9 มาใช้มิได้มีผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่องบการเงินรวม ในขณะที่การนา TFRS 16 มาใช้
ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของรายการสิ ทธิการใช้สินทรัพย์
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นอกจากนี้ บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ คือ TFRS 15 (รายได้จากสัญญาที่ ทากับลูกค้า)
ซึ่ งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ การนา TFRS 15 มาใช้มิได้มีผลกระทบที่ มีนยั สาคัญต่องบการเงิน
รวม
คาอธิบายรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายละเอียดดังต่อไปนี้คือคาอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของรายการในงบกาไรขาดทุนรวมของบริ ษทั
รายได้ จากการขาย รายได้จากการขายของบริ ษทั ประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากธุ รกิจสายไฟฟ้าและ
สายเคเบิ้ล ซึ่งอยูใ่ นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักสี่ ประเภทดังนี้

สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษ

สายแรงดันไฟฟ้าสาหรับวัตถุประสงค์พิเศษ

สายไฟรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าสาหรับอาคาร และ

สายไฟเปลือย
ตารางแสดงรายละเอียดจาแนกตามประเภทหลักของผลิตภัณฑ์ และกิจการ
ตารางต่อไปนี้ แสดงรายได้จากการขายของบริ ษทั และอัตราร้อยละของยอดขายสาหรับผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ าแต่ละ
ประเภทที่ ระบุขา้ งต้น (แสดงเป็ นจานวนร้อยละของรายได้จากการขาย) ซึ่ งผลิตโดย PDITL สาหรับปี /รอบระยะเวลาที่ ระบุ
นอกจากนี้ ตารางนี้ ยงั แสดงสัดส่ วนของรายได้จากการขายรวมของบริ ษทั ที่เกิดจากบริ ษทั ย่อยในเวียดนาม และ TCI ซึ่ งบริ ษทั
ได้มาในงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
(1)
(1)
2561
(ร้ อยละ)
2562 (ร้ อยละ)
2562
(ร้ อยละ)(1) 2563 (ร้ อยละ)(1)
(ล้ านบาท ยกเว้ นจานวนร้ อยละ)
สายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูง
พิเศษ
สายไฟฟ้าสาหรับวัตถุประสงค์แบบ
พิเศษ
สายแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร
สายไฟเปลือย
รายได้จากการขาย (PDITL)
รายได้จากการขาย (Thipha Cables,
Dovina)(2)
รายได้จากการขาย (TCI)(2)
รายได้จากการขาย

2,443

23.4

2,389

23.5

891

17.5

1,481

23.2

1,132

10.9

632

6.2

315

6.2

241

3.8

4,314
2,531
10,420

41.4
24.3
100.0

4,379
2,749
10,150

43.1
27.1
100.0

2,168
1,724
5,098

42.5
33.8
100.0

2,000
885
4,607

31.4
13.9
72.3

10,420

100.0

10,150

100.0

5,098

100.0

1,581
182
6,369

24.8
2.9
100.0

หมายเหตุ:
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(1)
(2)

สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
(1)
(1)
2561
(ร้ อยละ)
2562 (ร้ อยละ)
2562
(ร้ อยละ)(1) 2563 (ร้ อยละ)(1)
(ล้ านบาท ยกเว้ นจานวนร้ อยละ)
คานวณเป็ นร้อยละของรายได้จากการขายรวมของบริ ษทั
ผลการดาเนิ นงานของกิจการเหล่านี้รวมอยูใ่ นรายได้จากการดาเนิ นงานของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563

รายได้ จากการให้ บริการ บริ ษทั ให้บริ การที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่งเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุรกิจการให้บริ การ
ของบริ ษ ัท (โดยมี พ นัก งานซึ่ ง มี ทัก ษะความสามารถและประสบการณ์ ใ นด้า นต่ า ง ๆ เช่ น วิศ วกรรม การก่ อ สร้ า ง และ
สถาปั ตยกรรม) บริ การทาความสะอาดเรื อ บริ การก่อสร้างและบารุ งรักษาแก่ลูกค้าซึ่ งส่ วนใหญ่อยูใ่ นอุตสาหกรรมน้ ามันและ
ก๊าซ โดยผ่านทางอดิสร รวมถึงบริ การตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยบริ การตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสู งแบบเคลื่อนที่ (High
Voltage Mobile Testing Unit) ผ่านทาง PDITL ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั มีแหล่งที่มาจากบริ การโลจิสติกส์ซ่ ึ ง
ดาเนินงานโดย อดิสร ในขณะที่การให้บริ การตรวจสอบคุณภาพเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั อนึ่ง
รายได้จากการให้บริ การที่อดิสรให้แก่ลูกค้าสองรายคือ บริ ษทั ไทยซึ่ งประกอบธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม และบริ ษทั ข้าม
ชาติซ่ ึงประกอบธุรกิจพลังงานคิดเป็ นสัดส่วนรายได้เกือบทั้งหมดของรายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหลักของรายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั สาหรับปี /รอบระยะเวลาที่ระบุ
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
(1)
(1)
2561
(ร้ อยละ)
2562
(ร้ อยละ)
2562
(ร้ อยละ)(1)
2563
(ร้ อยละ)(1)
(ล้ านบาท ยกเว้ นจานวนร้ อยละ)
รายได้จากการให้บริ การ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
บุคคลนอกชายฝั่ง(2)
รายได้จากการให้บริ การ
ทาความสะอาดเรื อ และ
บริ การก่อสร้างและ
บารุ งรักษา(2)
รายได้จากบริ การ
ตรวจสอบคุณภาพระบบ
ไฟฟ้าเคลื่อนที่
รายได้จากการให้ บริการ

1,283

92.8

1,239

93.1

597

93.1

719

83.1

94

6.8

83

6.3

40

6.3

68

7.9

5
1,383

0.4
100.0

9
1,331

0.6
100.0

4
642

0.7
100.0

77
865

9.0
100.0

หมายเหตุ:
(1)
คานวณเป็ นร้อยละของรายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั
(2)
บริ การที่ให้ผา่ นทาง อดิสร ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ซื้ อกิจการเมื่อเดื อนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของ อดิสรรวมอยูใ่ น
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั เสมือนว่าการซื้อกิจการดังกล่าวได้เสร็ จสิ้ นลงเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้อ “-หลักเกณฑ์ การนาเสนอข้ อมูล – การนาเสนอข้ อมูลทางการเงิน”
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รายได้ ค่าเช่ า บริ ษทั มีรายได้ค่าเช่าจาก (1) อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (2) อสังหาริ มทรัพย์ให้เช่า (ส่ วนใหญ่คือ
พื้นที่คลังสิ นค้า) และ (3) อุปกรณ์ (เช่น เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ แอร์ และเครื่ องเชื่อม) ธุรกิจโลจิสติกส์ของบริ ษทั ซึ่ง
ดาเนินงานโดยอดิสรสร้างรายได้ค่าเช่าทั้งหมดของบริ ษทั
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหลักของรายได้ค่าเช่าของบริ ษทั สาหรับปี /รอบระยะเวลาที่ระบุ
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
(1)
(1)
2561 (ร้ อยละ)
2562
(ร้ อยละ)
2562
(ร้ อยละ)(1)
2563
(ร้ อยละ)(1)
(ล้ านบาท ยกเว้ นจานวนร้ อยละ)
รายได้ค่าเช่าจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้ค่าเช่าจาก
อสังหาริ มทรัพย์ให้เช่า
รายได้ค่าเช่าจากอุปกรณ์ให้เช่ า
รายได้ค่าเช่ า(2)

17

32.0

17

34.7

7

27.8

7

27.1

28
7
52

54.5
13.4
100.0

25
7
49

51.0
14.4
100.0

13
4
24

56.7
15.5
100.0

16
4
27

59.6
13.3
100.0

หมายเหตุ:
(1) คานวณเป็ นร้อยละของรายได้ค่าเช่าของบริ ษทั
(2) บริ การที่ให้ผา่ นทาง อดิสร ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ซื้ อกิจการเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของ อดิสร รวมอยูใ่ นผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั เสมือนว่าการซื้อกิจการดังกล่าวได้เสร็ จสิ้ นลงเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ การนาเสนอข้ อมูล”

ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยรับส่วนใหญ่มาจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นและระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยดังกล่าวรวมถึง
ดอกเบี้ ยที่ ได้รับจากเงิ นฝากธนาคาร ทั้งนี้ ในงบการเงิ นรวมระหว่างกาลปี 2563 ของบริ ษทั “ดอกเบี้ ยรับ” ถูกเปลี่ยนชื่ อเป็ น
“รายได้ทางการเงิน” ตาม TFRS 9 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประเภทใหม่ในหมายเหตุ 32. ของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลปี 2563 ซึ่งรวมอยูใ่ นเอกสารนี้
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ – สุ ทธิ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุ ทธิ ประกอบด้วยกาไร
สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้ว (ถือว่าเป็ นกาไรจากการดาเนินงาน) และยังไม่เกิดขึ้น (ถือว่าเป็ นกาไร
ที่ไม่ใช่กาไรจากการดาเนิ นงาน) ซึ่ งเกิดจากลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ อื่นที่ไม่ได้อยูใ่ นสกุลเงินบาท ความเสี่ ยงต่อ
สกุลเงินตราต่างประเทศของบริ ษทั เป็ นความเสี่ ยงต่อเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ปั จจัย
สาคัญที่ส่งผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานของบริ ษัท –ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา” และ “-การเปิ ดเผยข้ อมูลเชิ ง
คุณภาพและปริ มาณเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านตลาด – ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ”
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหลักของกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริ ษทั สาหรับปี /รอบระยะเวลาที่ระบุ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30
มิถุนายน
2562
2563

สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
(ล้ านบาท)
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สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30
มิถุนายน
2562
2563

สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
กาไรที่รับรู้แล้ว:
การซื้ อกิจการในเวียดนาม(1)
การดาเนินงาน
กาไรที่ยังไม่ รับรู้ :
รวม

61
12
72

114
38
152

34
33
67

226
90
53
369

หมายเหตุ:
(1) เกี่ยวข้องกับการซื้ อกิจการของ Dovina และ Thipha Cables

รายได้ อื่น โดยทัว่ ไป บริ ษทั มีรายได้ในจานวนที่ไม่มีนยั สาคัญจากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักทั้งสอง
อย่างของบริ ษทั เช่น กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ และเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ต้ นทุนขาย ต้นทุนขายประกอบด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย (1) ต้นทุนค่า
โลหะ (ได้แก่ ทองแดงและอลูมิเนียม ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตสายไฟฟ้า) (2) ต้นทุนฉนวนและวัตถุดิบอื่น
(เช่น XLPE) (3) ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับแรงงานผลิต และ (4) ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิตอื่น (เช่น ค่าสาธารณู ปโภคและค่า
บารุ งรักษา)
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหลักของต้นทุนขายของบริ ษทั สาหรับปี /รอบระยะเวลาที่ระบุ
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
(1)
(1)
2561
(ร้ อยละ)
2562 (ร้ อยละ)
2562 (ร้ อยละ)(1)
2563
(ร้ อยละ)(1)
(ล้ านบาท ยกเว้ นจานวนร้ อยละ)
ต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กับการแปรสภาพ
ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนแรงงานทางตรง
ค่าเสื่ อมราคา
ต้ นทุนขาย (PDITL)(2)
ต้ นทุนขาย (Thipha Cables,
Dovina)(3)
ต้ นทุนขาย (TCI)(3)
ต้ นทุนขาย(2), (3)
หมายเหตุ:

8,286
597
133
126
9,142

90.6
6.5
1.5
1.4
100.0

8,077
573
112
142
8,905

90.7
6.4
1.3
1.6
100.0

4,097
289
52
70
4,508

90.9
6.4
1.2
1.6
100.0

3,489
256
62
70
3,876

64.4
4.7
1.1
1.3
71.6

9,142

100.0

8,905

100.0

4,508

100.0

1,391
148
5,416

25.7
2.7
100.0
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(1)
(2)

(3)

สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
(1)
(1)
2561
(ร้ อยละ)
2562 (ร้ อยละ)
2562 (ร้ อยละ)(1)
2563
(ร้ อยละ)(1)
คานวณเป็ นร้อยละของต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ นต้นทุนขายในส่ วนของ PDITL เท่านั้น ในงวดหก
เดือนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หลังจากการซื้ อกิจการของ Thipha Cables, Dovina และ TCI ต้นทุนขายของบริ ษทั เป็ นต้นทุน
ขายในส่วนของ PDITL บริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามซึ่ งบริ ษทั ได้มาใหม่ และ TCI
ในงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผลการดาเนินงานของ Thipha Cables, Dovina และ TCI ได้รวมอยูใ่ นผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ด้วยตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563

ต้ นทุนการให้ บริการ ต้นทุนการให้บริ การประกอบด้วยต้นทุนแรงงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริ การ ซึ่ งโดยหลัก
คือการให้บริ การทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ง (ผ่านทางอดิสร) และบริ การตรวจสอบคุณภาพระบบไฟฟ้า (ผ่านทาง PDITL)
ต้ นทุนการให้ เช่ า ต้นทุนการให้เช่าประกอบด้วยค่าบารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์ที่ให้เช่าและค่าเสื่ อมราคา
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายการส่ งเสริ มการขาย รวมถึงเงินเดือน
สวัสดิ การและค่าใช้จ่ายพนักงาน (สาหรั บบุคลากรฝ่ ายขายและการตลาด) ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร ค่าใช้จ่ายการเดิ นทาง ค่า
โฆษณา ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า ประกัน ภัย และค่ า ใช้จ่า ยการรั บรอง และ (2) ต้น ทุ น เกี่ ย วกับโลจิ ส ติ ก ส์ รวมถึ ง ค่ า ระวางและค่า
คอมมิชชัน่ ค่าใช้จ่ายและค่าคอมมิชชัน่ ที่จ่ายให้แก่ตวั กลาง ค่าใช้จ่ายตามธรรมเนียม และต้นทุนในการจัดจาหน่ายอื่น ๆ
ตารางต่อไปนี้แสดงองค์ประกอบหลักของต้นทุนในการจัดจาหน่ายของบริ ษทั สาหรับปี /รอบระยะเวลาที่ระบุ
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 (ร้ อยละ)(1) 2562 (ร้ อยละ)(1)
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขาย
ต้นทุนเกี่ยวกับโลจิสติกส์
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย

129
96
225

57.5
42.5
100.0

สาหรับงวดหกเดือนสิ้น ณ สุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2562
(ร้ อยละ)(1)
2563
(ร้ อยละ)(1)

(ล้ านบาท ยกเว้ นจานวนร้ อยละ)
55.4
65
55.0
44.6
53
45.0
100.0
119
100.0

143
115
259

107
54
161

66.4
33.6
100.0

หมายเหตุ:
(1)
คานวณเป็ นร้อยละของต้นทุนในการจัดจาหน่าย

ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่าใช้จ่ายในการบริ หารประกอบด้วย (1) เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน (สาหรับ
บุคลากรฝ่ ายจัดการ และบุคลากรฝ่ ายทัว่ ไปและธุรการ) (2) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและที่ปรึ กษา ซึ่งในช่วงระยะผลการดาเนินงาน
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทางกฎหมาย และค่าธรรมเนียมการให้คาปรึ กษาด้าน
ทรัพยากรบุคคล (3) ค่าบริ การบารุ งรักษา เช่น การซ่อมแซมอาคารและเฟอร์นิเจอร์ (4) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดสาหรับ
ปี 2563 หรื อค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับปี 2562 (5) ค่าเช่า ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (5) ค่าสาธารณู ปโภค และ (6)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารอื่ น ๆ เช่ น ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับบริ การ ซึ่ งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับงานสนับสนุ นต่าง ๆ เช่ น
ทรัพยากรบุคคล การเงิน การจัดซื้อจัดหา การควบคุมภายใน และเลขานุการบริ ษทั
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหลักของค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั สาหรับปี /รอบระยะเวลาที่ระบุ
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ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าธรรมเนียมวิชาชี พ
ค่าบารุ งรักษา
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด(2)
ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารอื่น ๆ(3)
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
(ร้ อย
(ร้ อย
(1)
2561
ละ)
2562
ละ)(1)
2562
(ร้ อยละ)(1)
2563
(ร้ อยละ)(1)
(ล้านบาท ยกเว้นจานวนร้อยละ)
148
50.8
158
45.2
44
29.1
48
26.4
61
21.1
91
26.0
33
21.7
50
27.5
26
8.9
25
7.3
12
8.0
17
9.1
17
6.0
(13)
(3.6)
(14)
(9.0)
30
16.7
10
3.5
10
2.9
14
9.4
13
7.4
3
1.2
4
1.3
1
0.5
1
0.5
25
8.6
73
21.0
61
40.4
23
12.5
291
100.0
349
100.0
151
100.0
182
100.0

หมายเหตุ:
(1)
คานวณเป็ นร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(2)
“ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด” เรี ยกว่า “ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ” ในงบการเงินรวมปี 2562 และงบการเงินรวมระหว่างกาลสาหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
(3)
“ค่าใช้จ่ายในการบริ หารอื่น ๆ” ประกอบด้วย ค่าฝึ กอบรม ค่าประกันภัย และเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ บริ ษทั ประเมิน (1) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ใหม่ ณ
ทุกวันที่ รายงาน และ (2) กาไรหรื อขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมเริ่ มแรกของตราสารอนุ พนั ธ์ดงั กล่าวซึ่ งรับรู ้เมื่อเข้าทาสัญ ญา
อนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั จะรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่ตราสารอนุพนั ธ์ที่กาหนดและมีผลบังคับเป็ นตราสารป้ องกัน
ความเสี่ ยง ซึ่งในกรณี ดงั กล่าวเวลาการรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยง
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน ในเวลาที่ มีการรวมธุ รกิ จแบบย้อนกลับ (reverse acquisition business
combination) ค่าตอบแทนที่ผซู ้ ้ือในทางบัญชีโอนมีมูลค่าสูงกว่าค่าตอบแทนที่ผถู ้ ูกซื้อในทางบัญชีโอนให้ และเนื่องจากธุรกรรม
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผซู ้ ้ื อทางบัญชีได้มาซึ่ งสถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ
ผูถ้ ูกซื้อในทางบัญชี บริ ษทั จึงรับรู ้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของค่าตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ
ที่เข้ารับเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน อนึ่ง รายการนี้เป็ นรายการที่ไม่ใช่เงินสด
ต้ นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินส่ วนใหญ่ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายสาหรับการกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ธนาคารและสถาบันการเงิน ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าการเงิน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ทองแดงและอลูมิเนียมจากตัวกลางซึ่งโดยทัว่ ไปให้ระยะเวลาการชาระหนี้ยาวโดยต้องมีการชาระดอกเบี้ย
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริ ษัทร่ วม บริ ษทั รับรู ้การแบ่งปั นกาไรหรื อขาดทุนจากการลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม เป็ นการแบ่งปั นกาไรหรื อขาดทุน แล้วแต่กรณี จาก Thai Copper ตามสัดส่ วนของส่ วนได้เสี ยโดยตรงหรื อโดยอ้อม
ของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว (ร้อยละ 22.31 ตลอดช่วงระยะเวลาของผลการดาเนิ นงาน) ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ร่ วมแห่ งนี้ อาจได้รับผลกระทบในทางลบในอนาคตจากแผนการของบริ ษทั ที่จะใช้กาลังการผลิตของ Dovina มากกว่ากาลังการ
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ผลิตของ Thai Copper ดังนั้น จึงเป็ นที่คาดว่าการใช้ประโยชน์จากกาลังการผลิตของ Dovina ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะมีผลกระทบใน
ทางบวกต่อรายได้และผลการดาเนินงานของ Dovina
ค่ าใช้ จ่ายทางภาษี ค่าใช้จ่ายทางภาษีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยภาษีเงิน
ได้งวดปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับคืนจากผลกาไรหรื อขาดทุนที่ตอ้ งเสี ยภาษีสาหรับปี โดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้ท้ งั หมดหรื อในส่ วนสาคัญ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนหน้า ส่ วนภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินและจานวนที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี
ขาดทุนสาหรั บปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก บริ ษทั จาหน่ายธุรกิจมัลติมีเดี ยทั้งหมด รวมถึงการผลิตและจัดจาหน่ าย
หนังสื อและสิ่ งตี พิมพ์อื่น ๆ การผลิ ตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ การซื้ อลิ ขสิ ทธิ์ ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และลิ ข สิ ท ธิ์
ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และธุรกิจสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ (ตลอดจนสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งดาเนินงานโดย SMM (ปั จจุบนั
คือบริ ษทั ) ในเดื อนสิ งหาคม 2562 ผลขาดทุนที่เกิ ดจากการขายธุ รกิ จนี้ บนั ทึกไว้ในงบการเงิ นรวมปี 2562 เท่านั้น และมิได้มี
ผลกระทบต่องบการเงินอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในส่วนนี้และที่รวมอยูใ่ นส่วนอื่นใดของเอกสารนี้
ผลการดาเนินงาน
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลจากงบกาไรขาดทุนรวมของแต่ละปี /รอบระยะเวลาที่ระบุ
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รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าเช่า
ก าไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศ - สุทธิ
รายได้อื่น
รายได้รวม(2)
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนการให้เช่า
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเป็ นบริ ษั ท จด
ทะเบียน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตรา
สารอนุพนั ธ์
ค่าใช้ จ่ายรวม(2)
กาไรจากการดาเนินงาน(2)
รายได้ทางการเงิน(3), (4)
ต้นทุนทางการเงิน(4)
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก าไรสาหรั บปี /งวดจากการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับปี /งวดจากการดาเนิ นงาน
ที่ยกเลิก
กาไรสุ ทธิสาหรับปี /งวด
การแบ่งปันกาไร:
ส่ วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ก า ไ ร ต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ น ฐ า น จ า ก ก า ร
ดาเนินงานที่ต่อเนื่อง (บาท) (6)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
(1)
(1)
2561
(ร้ อยละ)
2562
(ร้ อยละ)
2562
(ร้ อยละ)(1)
2563
(ร้ อยละ)(1)
(ล้ านบาท ยกเว้ นจานวนร้ อยละและกาไรต่ อหุ้น)
10,420
87.3
10,150
86.8
5,098
87.4
6,369
83.1
1,383
11.6
1,331
11.4
642
11.0
865
11.3
52
0.4
49
0.4
24
0.4
27
0.4
72
10
11,936
9,142
1,191
32
225
291

0.6
0.1
100.0
76.6
10.0
0.3
1.9
2.4

152
10
11,691
8,905
1,163
34
259
349

1.3
0.1
100.0
76.2
9.9
0.3
2.2
3.0

67
4
5,835
4,508
547
23
119
151

1.2
0.1
100.0
77.3
9.4
0.4
2.0
2.6

369
36
7,666
5,416
653
30
161
182

4.8
0.5
100.0
70.6
8.5
0.4
2.1
2.4

-

-

162

1.4

-

-

-

-

10,882
1,055
71
424
5
708
182

91.2
8.8
0.6
3.5
0.0
5.9
1.5

10,873
818
69
487
3
403
145

93.0
7.0
0.6
4.2
0.0
3.4
1.2

5,348
487
34
255
2
267
81

91.7
8.3
0.6
4.4
0.0
0.0
4.6
1.4

11
6,451
1,215
8
290
24
1
911
204

0.1
84.2
15.8
0.1
3.8
0.3
0.0
11.9
2.7

525

4.4

258

2.2

186

3.2

706

9.2

525

4.4

(16)
242

(0.1)
2.1

186

3.2

706

9.2

362

3.0

124

1.1

133

2.3

701

9.1

163

1.4

118

1.0

54

0.9

5

0.1

36,200

-

0.0124(6)

-

13,267

-

0.029(6)

-

81

ขาดทุ น ต่ อหุ้ นขั้ น พื้ น ฐานจา กก าร
ดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)
Adjusted Core EBITDA(5)

1,213

-

(0.0014)
1,195

-

574

-

1,085

หมายเหตุ:
(1)
คานวณเป็ นร้อยละของรายได้รวมสาหรับปี /รอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง
(2)
สาหรับปี 2561 และ 2562 ในการคานวณ (1) รายได้รวม บริ ษทั ไม่ได้รวม “รายได้ทางการเงิน” (2) ค่าใช้จ่ายรวม บริ ษทั ไม่ได้รวม
“ต้นทุนทางการเงิน” เพื่อปรับปรุ งการเปรี ยบเทียบได้กบั ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563 ดังนั้น จานวนของรายได้รวมและจานวนของค่าใช้จ่ายรวมที่ รายงานในงบการเงิ นรวมปี 2562 จึ งแตกต่างจากจานวนที่
นาเสนอในตารางนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ได้นาเสนอข้อมูลในงบกาไรขาดทุนรวมโดยใช้หลักเกณฑ์เดี ยวกับที่ถือปฏิ บตั ิในงบการเงิน
รวมระหว่างกาลปี 2563 ด้วยเหตุน้ ี กาไรจากการดาเนิ นงานที่ แสดงอยู่ในตารางนี้ จึงแตกต่างไปจากกาไรจากการดาเนิ นงานที่
รายงานในงบการเงินรวมปี 2562 ด้วย ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการรายงานในงบการเงินรวมปี 2562 บริ ษทั มีรายได้รวม 12,008 ล้านบาท
ในปี 2561 และ 11,760 ล้านบาทในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายรวม 11,305 ล้านบาทในปี 2561 และ 11,360 ล้านบาทในปี 2562 และมีกาไร
จากการดาเนินงาน 703 ล้านบาทในปี 2561 และ 400 ล้านบาทในปี 2562
(3)
“รายได้ทางการเงิน” เรี ยกว่า “รายได้ดอกเบี้ย” ในงบการเงินรวมปี 2562 การเปลี่ยนแปลงในถ้อยคานี้ เนื่ องจากการถื อปฏิบตั ิ ตาม
TFRS 9 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 มิได้มีผลกระทบต่อองค์ประกอบและขอบเขตของรายการนี้ และมิได้มีผลกระทบต่อการ
เปรี ยบเทียบได้ของ “รายได้ทางการเงิน ” และ “รายได้ดอกเบี้ ย” ในช่ วงระยะเวลาของผลการดาเนิ นงาน การเปลี่ ยนแปลงใน
ตารางนี้ และค าอธิ บ ายเกี่ ย วกับ การน าเสนองบก าไรขาดทุ น รวมของบริ ษ ัท ในงบการเงิ น รวมปี 2562 ที่ จ ะกล่ า วต่ อ ไปมี
วัตถุ ประสงค์เ พียงเพื่อการอานวยความสะดวกแก่ ผูล้ งทุ น ในการพิ จารณาผลการดาเนิ น งานทางการเงิ น ของบริ ษทั ในช่ วง
ระยะเวลาของผลการดาเนิ นงานด้วยการนาเสนอข้อมูลในงบกาไรขาดทุนรวมของบริ ษทั โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ถือปฏิบตั ิ
ในงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563
(4)
“รายได้ทางการเงิน” รวมอยูใ่ นรายได้รวมของบริ ษทั และ “ต้นทุนทางการเงิน” รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายรวมของบริ ษทั ในงบการเงิน
รวมปี 2562 ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลงในตารางนี้ และคาอธิ บายดังต่อไปนี้ จากการนาเสนองบกาไรขาดทุนรวมของบริ ษทั ในงบ
การเงินรวมปี 2562 ที่จะกล่าวต่อไปมีวตั ถุประสงค์เพียงเพื่อการอานวยความสะดวกแก่ผลู ้ งทุนในการพิจารณาผลการดาเนิ นงาน
ทางการเงินของบริ ษทั ในช่ วงระยะเวลาของผลการดาเนิ นงาน ด้วยการนาเสนอข้อมูลในงบกาไรขาดทุนรวมของบริ ษทั โดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับที่ถือปฏิบตั ิในงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563
(5)
Adjusted Core EBITDA สาหรั บปี /รอบระยะเวลาใด ๆ ได้ถู ก นิ ยามไว้ว่ าเป็ นก าไรจากการด าเนิ น งานหลัก ส าหรั บปี /รอบ
ระยะเวลานั้น รวมค่าเสื่ อมราคาและค่ า ตัด จ าหน่ าย และก าไรจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ รับ รู ้ แ ล้ว (แต่ไม่ รวมก าไรจากอัต รา
แลกเปลี่ยนที่ รับรู ้ แล้วที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อบริ ษทั ย่อยในเวียดนาม สาหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2563) และ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจา (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรวมธุ รกิ จ
แบบย้อนกลับ (reverse acquisition business) รวมทั้งการซื้ อกิ จการของ Thipha Cables, Dovina และ TCI และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สิ ทธิ ประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชยที่ มีการปรั บปรุ งตามการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงานไทย) ทั้งนี้ บริ ษทั ใช้
Adjusted Core EBITDA เพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อนึ่ ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณ “กาไร
จากการดาเนิ นงานหลัก ” ของบริ ษทั คื อผลต่างระหว่างรายได้หลักของบริ ษทั และต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลักของบริ ษทั โดย
“ต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลัก” ของบริ ษทั คือ ผลรวมของต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริ การ ต้นทุนการให้เช่ า ต้นทุนในการจัด
จาหน่ าย และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เพื่ อให้ป ราศจากข้อสงสัย ค่ าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยน ไม่ ได้รวมใน
Adjusted Core EBITDA ทั้งนี้ Adjusted Core EBITDA มิ ใ ช่ เ ครื่ องมื อวัดผลประกอบการทางการเงิ น (financial performance)
ภายใต้ TFRS, IFRS หรื อ US GAAP อย่างไรก็ตาม บริ ษทั เชื่ อว่าหลักการวัดผลดังกล่าวนี้ มีประโยชน์สาหรับผูล้ งทุนบางกลุ่มที่
ต้องการพิจารณากระแสเงินสดในการดาเนิ นงาน (operating cash flow) และความสามารถในการชาระหนี้ และรายจ่ายประเภท
82

-

(6)

ทุนในอดี ตของบริ ษทั โดยบริ ษทั เชื่ อว่ามี กลุ่มผูล้ งทุนจานวนหนึ่ งใช้เครื่ องมือทางการเงิ นนี้ เพื่อประเมิ นผลประกอบการของ
บริ ษทั ซึ่ งอยู่ในกลุ่มธุ รกิจเดี ยวกับบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนไม่ควรพิจารณานิ ยามของ Adjusted Core EBITDA เพียงอย่าง
เดียว หรื ออนุมานว่าเป็ นกาไรสาหรับช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง หรื อเป็ นเครื่ องชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานหรื อวิธีการมาตรฐานอื่นใดภายใต้
TFRS, IFRS หรื อ US GAPP ทั้งนี้ การชี้ วดั โดยใช้ Adjusted Core EBITDA ของบริ ษทั อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กบั เครื่ องมือ
ชี้วดั ที่มีชื่อคล้ายคลึ งกันซึ่ งจัดทาโดยบริ ษทั อื่น รวมถึงบริ ษทั ซึ่ งอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดี ยวกันกับบริ ษทั โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “การวัดผลทางการเงินที่มิได้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่ได้ รับการยอมรั บโดยทั่วไป” เพื่อการกระทบยอดจาก
กาไรสุทธิ สาหรับปี /รอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องต่อ Adjusted Core EBITDA
กาไรต่อหุ้นได้รวมหุ ้นที่ออกให้สาหรับการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับแล้ว

ผลการดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายได้
รายได้รวมของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 1,832 ล้านบาท หรื อร้อยละ 31.4 จากเดิ ม 5,835 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 7,666 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเนื่องมาจากการรวมผลการดาเนินงานของ Dovina และ Thipha Cables ในงบการเงินรวมระหว่าง
กาลปี 2563 ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายได้ จากการขาย รายได้จากการขายของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 1,271 ล้านบาท หรื อร้อยละ 24.9 จากเดิ ม 5,098 ล้านบาท
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 6,369 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการรวมผลการดาเนินงานของ Dovina และ Thipha Cables ในงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563 ของบริ ษทั
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ยอดขายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของ Thipha Cables และ Divana ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามที่บริ ษทั ซื้อมา
ใหม่มีจานวน 1,581 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และยอดขายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของ TCI
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ซื้ อมาใหม่ 182 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อยเหล่านี้ ไม่ได้รวมอยู่ในผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และเพิ่งได้
รวมอยู่ในผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 เป็ นต้นมา
เท่านั้น
รายได้จากการขายของ PDITL ลดลง 491 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.6 จากเดิ ม 5,098 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 4,607 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยเป็ นการลดลงของ
รายได้จากการขายสายไฟเปลือย (839 ล้านบาท หรื อร้อยละ 48.7) ซึ่ งมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริ ษทั เลือกให้ความสาคัญกับ
คาสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสู ง มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรต่า เช่น สายไฟเปลือย และใช้สายการผลิตเพื่อดาเนิ นการ
ตามคาสัง่ ซื้อดังกล่าว อันเป็ นการสะท้อนถึงเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริ ษทั ที่จะเพิ่มสัดส่ วนยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสู ง
กว่าในสายผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทของบริ ษทั การลดลงของรายได้จากการขายสายไฟเปลือยนี้ส่วนหนึ่งถูกหักกลบด้วยการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสู งพิเศษ (950 ล้านบาท หรื อร้อยละ 66.1) การเพิ่มขึ้นนี้ ยงั รวมถึง
การเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 35 ของปริ มาณขายของสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสู ง หรื อการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 19 ของ
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ราคาขายที่รับรู ้โดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อน
ถึงอุปสงค์ที่สูงขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยกาลังปรับปรุ งสายส่งไฟฟ้าให้รองรับโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งในเขต
ใจกลางเมือง และจังหวัดใหญ่ ๆ หลายแห่ งได้มีการดาเนิ นโครงการติดตั้งเครื อข่ายสายเคเบิ้ลใต้ดินซึ่ งใช้เวลาหลายปี ตลอดจน
การเพิ่มขึ้นของการขายส่ งออก อนึ่ง ราคาขายที่รับรู ้โดยเฉลี่ยที่สูงขึ้นสะท้อนถึงแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม รายได้
จากการขายสายไฟฟ้าที่มีวตั ถุประสงค์แบบพิเศษลดลง 74 ล้านบาท หรื อร้อยละ 23.5 ในงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563 ซึ่ งแสดงถึงการลดลงของปริ มาณการขาย (ประมาณร้อยละ 10) และราคาขายที่รับรู ้โดยเฉลี่ย (ประมาณร้อยละ11) เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ การลดลงของปริ มาณการขายสายไฟฟ้าที่มีวตั ถุประสงค์แบบ
พิเศษ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายเคเบิ้ลสาหรับการส่ งสัญญาณและควบคุมที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถไฟ) ในงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริ ษทั ได้รับงานจากการประมูลมาในช่วงต้นของช่วงเวลาของงวดหกเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ขณะที่ในงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้ บริ ษทั ยังคงรอผลของการประมูลจานวนหนึ่ง
จากลูกค้าในลักษณะคล้ายกัน
รายได้ จากการให้ บริ การ รายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 223 ล้านบาท หรื อร้อยละ 34.8 จากเดิม 642 ล้าน
บาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 865 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
โดยมี สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้ นจาก อดิ สร และหน่ วยบริ การตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสู งแบบเคลื่ อนที่ (High
Voltage Mobile Testing Unit) ของ PDITL
รายได้จากบริ การที่ เกี่ ยวกับทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ รายได้จากบริ การที่ เกี่ ยวกับทรัพยากรในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท หรื อร้อยละ 20.5 จากเดิม 597 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น
719 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของจานวนบุคลากรภายนอก
(outsource) ที่ให้บริ การแก่ลูกค้า
รายได้จากบริ การทาความสะอาดเรื อและบริ การก่อสร้างและบารุ งรักษา รายได้จากบริ การทาความสะอาดเรื อและ
บริ การก่อสร้างและบารุ งรักษาที่ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซเป็ นหลัก เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท หรื อร้อยละ
69.7 จากเดิม 40 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 68 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุมาจากสัญญาใหม่ที่เข้าทากับลูกค้า
รายได้จากบริ การตรวจสอบคุณภาพ รายได้จากหน่ วยบริ การตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสู งแบบเคลื่อนที่ (High
Voltage Mobile Testing Unit) เพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท จากเดิม 4 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2562 เป็ น 77 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของจานวน
ลูกค้าที่ ขอให้บริ ษทั ช่ วยประเมิ นคุณภาพและความเพียงพอของระบบไฟฟ้ าและการติ ดตั้งระบบไฟฟ้ าของลูกค้า
เหล่านั้น
รายได้ ค่าเช่ า รายได้ค่าเช่าของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13.9 จากเดิม 24 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 27 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์ที่ให้เช่าคิดเป็ น 3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 23.1 จากเดิม 13 ล้านบาท สาหรับงวดหก
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เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 16 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมี
สาเหตุหลักมาจากกลไกการปรับราคาซึ่งรวมอยูใ่ นสัญญาเช่า
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 301
ล้านบาท จากเดิม 67 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 369 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู ้ จานวน 226 ล้านบาท ซึ่ ง
เกิดจากธุรกรรมการป้ องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและการจัดหาเงินทุนเพื่อการซื้ อกิจการในประเทศเวียดนามในงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐต่อเงินบาทและเงินด่อง นอกจากนี้ กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศที่ รับรู ้ จากการด าเนิ นงานของบริ ษทั เพิ่มขึ้ น 56 ล้านบาท จากงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของความผันผวนของเงินดอลลาร์ สหรัฐต่อเงินบาทในกระแสเงินสดจากการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู ้ของบริ ษทั
เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท จากงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแปลงสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
รายงาน (บาท) เมื่อทาการรวมยอดลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าที่อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ อื่น รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท จากเดิม 32 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น
36 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่ งสะท้อนถึงเงินปั นผลที่ได้รับจากบริ ษทั ร่ วมในงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวมของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 1,103 ล้านบาท หรื อร้อยละ 20.6 จากเดิม 5,348 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 6,451 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุน
ขายที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการรวม Thipha Cables และ Dovina ไว้ในงบการเงินของบริ ษทั (ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
2563) ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ต้ นทุนขาย ต้นทุนขายของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 908 ล้านบาท หรื อร้อยละ 20.1 จากเดิม 4,508 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 5,416 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ต้นทุนขายจานวน 1,391 ล้านบาท ในส่วนของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามที่ซ้ือมาใหม่ และต้นทุนขายจานวน 148 ล้านบาท
ในส่วนของ TCI ซึ่งไม่ได้มีการรวมผลการดาเนินงานไว้ในผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562 ต้นทุนขายของ PDITL ลดลง 631 ล้านบาท หรื อร้อยละ 14.0 จากเดิม 4,508 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2562 เป็ น 3,876 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อัตรา throughput margin ของ PDITL อัตรา throughput margin ของ PDITL เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.6 สาหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2062 เป็ นร้อยละ 24.3 สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อัตรา throughput margin สาหรับสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสู งพิเศษเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.7 สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ นร้อยละ 37.8 สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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อัตรา throughput margin สาหรับสายไฟฟ้าที่มีวตั ถุประสงค์แบบวัตถุประสงค์พิเศษยังคงสูงอยู่ แต่ได้ลดลงจากร้อยละ
38.6 สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ นร้อยละ 31.6 สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
อัตรา throughput margin สาหรับสายแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าสาหรับอาคารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.3 สาหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ นร้อยละ 18.7 สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อัตรา throughput margin สาหรับสายไฟเปลือยลดลงจากร้อยละ 16.1 สาหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2562 เป็ นร้อยละ 12.2 สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตลดลง 33 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.4 จากเดิม 289 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 256 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การใช้วิธีการผลิตโดยมุ่งเน้นการขจัดความสู ญเปล่า (lean management methods) และมาตรการด้านการใช้ตน้ ทุนให้
เกิดประสิ ทธิภาพ
ต้นทุนแรงงานตรง ต้นทุนแรงงานตรงเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท หรื อร้อยละ 17.3 จากเดิม 52 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 62 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุมาจาก
จานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อบริ ษทั ขยายกาลังการผลิตด้วยสายการผลิตใหม่
ต้ นทุนการให้ บริ การ ต้นทุนการให้บริ การของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 106 ล้านบาท หรื อร้อยละ 19.3 จากเดิ ม 547 ล้านบาท
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 653 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่ ง
สะท้อนถึงพัฒนาการในการให้บริ การของบริ ษทั และระดับของกิจกรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น
ต้ นทุนการให้ เช่ า ต้นทุนการให้เช่าของบริ ษทั เพิม่ ขึ้น 6 ล้านบาท หรื อร้อยละ 28.0 จากเดิม 23 ล้านบาท สาหรับงวดหก
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 30 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการให้เช่าสิ นทรัพย์ใหม่ และการขยายพื้นที่ให้เช่าในประเทศเวียดนามภายหลังจากการซื้ อกิจการของ Thipha Cables และ
Dovina
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย ต้นทุนในการจัดจาหน่ายของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท หรื อร้อยละ 35.4 จากเดิม 119 ล้าน
บาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 161 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขายจานวน 41 ล้านบาท หรื อร้อยละ 63.5 จากเดิม 65 ล้าน
บาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 107 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ซึ่ งการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขายนี้ สะท้อนถึงการที่บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการขยายการเจาะตลาดค้าปลีก
ในประเทศไทย การตั้งเป้ าหมายที่ตลาดส่ วนนี้จาเป็ นต้องอาศัยการส่ งเสริ มการขายที่มากขึ้นและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ขายที่สูงขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั เพิม่ ขึ้น 31 ล้านบาท หรื อร้อยละ 20.4 จากเดิม 151 ล้านบาท
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 182 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมี
สาเหตุมาจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาด และค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พที่เกิ ดขึ้นครั้งเดียวสาหรับการซื้ อกิ จการในประเทศ
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เวียดนามในงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 การเพิ่มขึ้นนี้ ส่วนหนึ่ งถูกหักกลบด้วยการลดลงของค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารอื่น ๆ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด (Allowance for Expected Credit Loss) เพิ่มขึ้น
44 ล้านบาท เป็ น 30 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อเปรี ยบเทียบกับจุดกลับตัวทาง
เทคนิ คของราคา (Reversal) จานวน 14 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อันเนื่ องจากการ
บันทึ กบัญชี การป้ องกันความเสี่ ยงสาหรับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นของบริ ษทั ทั้งนี้ ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดังกล่าวนี้เป็ นรายการที่ไม่ใช่เงินสด และแสดงถึงการขยายระยะเวลาการชาระหนี้ที่บริ ษทั ให้แก่ลูกค้า ในงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาทหรื อร้อยละ 52.9 จากเดิม 33 ล้านบาท สาหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 50 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุ
มาจากค่าธรรมเนี ยมทางด้านกฎหมาย การให้คาปรึ กษา และการสอบบัญชีที่เกิดขึ้นครั้งเดียว โดยเกี่ยวข้องกับการซื้อ
กิจการของ Thipha Cables และ Dovina ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารอื่น ๆ ลดลง 38 ล้านบาท จากเดิ ม 61 ล้านบาท สาหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 23 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการประเมินค่าใช้จ่ายในส่ วนของผลประโยชน์ของพนักงานที่สูงขึ้น ซึ่ งเกี่ยวกับการปรับปรุ งค่าชดเชยให้
เป็ นไปตามการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายแรงงานไทย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ บริ ษทั มีรายการขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนั ธ์จานวน 11 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แต่ไม่มีรายการขาดทุนดังกล่าวสาหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
กาไรจากการดาเนินงาน
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 728 ล้านบาท หรื อร้อยละ 149.6 จากเดิม 487
ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 1,215 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
รายได้ทางการเงิน
รายได้ทางการเงินของบริ ษทั ลดลง 26 ล้านบาท หรื อร้อยละ 77.2 จากเดิม 34 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562 เป็ น 8 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือ นสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและระยะยาวที่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นการสะท้อนว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทาการ
ชาระคืนเงินให้กยู้ มื
ต้นทุนทางการเงิน
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ต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13.4 จากเดิม 255 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 290 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดคง
ค้างเงินกูย้ ืมโดยเฉลี่ยที่สูงขึ้นตลอดช่วงระยะงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อันเนื่ องจากการจัดหาเงินทุนสาหรับ
การซื้อกิจการของบริ ษทั
ขาดทุนจากการด้อยค่า
บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเท่ากับ 24 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยที่บริ ษทั
ไม่มีผลขาดทุนดังกล่าวในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นรายการที่ไม่ใช่เงิน
สดซึ่งเกิดขึ้นจากการนา IFRS 9 มาใช้เป็ นครั้งแรก
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรก่อนภาษีเงินได้ของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 643 ล้านบาท จากเดิม 267 ล้านบาท สาหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 911 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท จากเดิม 81 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562 เป็ น 204 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินได้ที่ตอ้ ง
เสี ย ภาษี ดัง นั้น อัต ราภาษี ที่ แ ท้จริ ง (effective tax rate) ของบริ ษทั เท่ า กับร้ อ ยละ 22.5 ส าหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อัตราภาษีที่แท้จริ งของบริ ษทั เท่ากับร้อยละ 30.4
กาไรสุทธิสาหรับปี
อันเนื่ องจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั สาหรับปี นี้เพิ่มขึ้น 520 บาท จากเดิม 186 ล้านบาท สาหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 706 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
Adjusted Core EBITDA
Adjusted Core EBITDAของบริ ษทั สาหรับปี นี้ เพิ่มขึ้น 511 ล้านบาท หรื อร้อยละ 89.1 จากเดิม 574 ล้านบาท สาหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็ น 1,085 ล้านบาท สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
รายได้
รายได้รวมของบริ ษทั ลดลง 245 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.1 จากเดิม 11,936 ล้านบาทในปี 2561 เป็ น 11,691 ล้านบาทใน
ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายของบริ ษทั
ในการคานวณรายได้ ทั้งหมดนี ้ บริ ษัทได้ ตัดดอกเบีย้ รั บออกเนื่องจากบริ ษัทได้ นาเสนองบกาไรขาดทุนรวมของบริ ษัท
ตามหลักเกณฑ์ เดียวกับที่ใช้ ในงบการเงิ นรวมระหว่ างกาลปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรั บปรุ งความเปรี ยบเที ยบได้ กับผล
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การดาเนินงานของบริ ษัทในช่ วงหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ทั้งนี ้ ตามการนาเสนองบการเงินรวมปี 2562 ซึ่ งรวมอยู่
ในเอกสารนี ้ รายได้ รวมของบริ ษัทเท่ ากับ 12,008 ล้ านบาท สาหรั บปี 2561 และ 11,760 ล้ านบาท สาหรั บปี 2562
รายได้ จากการขาย มีบริ ษทั ย่อยเพียงแห่งเดียว คือ PDITL ที่สร้างรายได้จากการขายของบริ ษทั ในปี 2561 และปี 2562
ทั้งนี้ รายได้จากการขายของบริ ษทั ลดลง 270 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.6 จากเดิม 10,420 ล้านบาทในปี 2561 เป็ น 10,150 ล้านบาท
ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และการลดลงของรายได้จากการขายของ
สายไฟฟ้าที่มีวตั ถุประสงค์แบบพิเศษ ซึ่งส่วนหนึ่งถูกหักกลบด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสายไฟเปลือย
รายได้จากการขายของ PDITL สาหรับสายไฟฟ้าที่มีวตั ถุประสงค์แบบพิเศษลดลง 500 ล้านบาท หรื อร้อยละ 44.2 จาก
เดิม 1,132 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 632 ล้านบาท สาหรับปี 2562 ทั้งนี้ รายได้จากการขายสายไฟฟ้าที่มีวตั ถุประสงค์แบบ
พิเศษในปี 2561 ถือว่าสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีอื่น ๆ เนื่ องจากบริ ษทั ได้รับประโยชน์จากคาสั่งซื้ อจานวนมาก
จากลูกค้าในอุตสาหกรรมรถไฟในประเทศไทยซึ่งได้ทาการปรับปรุ งระบบสายควบคุมและสายสัญญาณ การลดลงดังกล่าวส่ วน
หนึ่ งถูกหักกลบด้วยการเพิ่มขึ้นของปริ มาณการขาย คิดเป็ นประมาณร้อยละ 15 ซึ่ งสะท้อนถึงอุปสงค์ที่สูงขึ้นสาหรับระบบ
สายไฟเบอร์ และสายสัญญาณเคเบิ้ล นอกจากนี้ การลดลงของรายได้จากการขายสายไฟฟ้าที่มีวตั ถุประสงค์แบบพิเศษส่วนหนึ่ง
ถูกหักกลบด้วยการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสายไฟเปลือยคิดเป็ น 218 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.6 จากเดิม 2,531 ล้านบาท
สาหรับปี 2561 เป็ น 2,749 ล้านบาท สาหรับปี 2562 ซึ่ งการเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของราคาขายที่รับรู ้โดยเฉลี่ย คิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 23 รายได้จากการขายสายแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าสาหรับอาคารเพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.5 จาก
เดิม 4,314 ล้านบาทในปี 2561 เป็ น 4,379 ล้านบาทในปี 2562 โดยการเพิ่มขึ้นนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณการ
ขาย คิดเป็ นประมาณร้อยละ 9 ซึ่งส่วนหนึ่งถูกหักกลบด้วยการลดลงของราคาขายที่รับรู ้โดยเฉลี่ยคิดเป็ นประมาณร้อยละ 7 ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นของปริ มาณการขายสะท้อนถึงการเปลี่ยนสายการผลิตไปผลิตสายแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าสาหรับอาคาร และ
ความพยายามของบริ ษทั ที่จะเจาะตลาดค้าปลีกในประเทศไทย อนึ่ ง รายได้จากการขายของบริ ษทั สาหรับสายแรงดันไฟฟ้าปาน
กลางและสูงพิเศษลดลง 54 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.2 จากเดิม 2,443 ล้านบาทในปี 2561 เป็ น 2,389 ล้านบาทในปี 2562 โดยการ
ลดลงนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขายที่ รับรู ้โดยเฉลี่ยคิดเป็ นประมาณร้อยละ 10 ในปี 2562 ปริ มาณขายของสาย
แรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 ในปี 2562 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ที่มีอยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่องในประเทศไทย เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ งเครื อข่ายสายส่ง (โครงข่ายสายไฟฟ้าใต้ดิน) ในเขตใจกลางเมืองหลากหลาย
แห่งในประเทศไทย
รายได้ จากการให้ บริ การ รายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั ลดลง 52 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.8 จากเดิม 1,383 ล้าน
บาท สาหรับปี 2561 เป็ น 1,331 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากบริ การที่เกี่ ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ และบริ การอื่น ๆ ที่ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซเป็ นหลัก (บริ การทาความสะอาด
เรื อ บารุ งรักษา และก่อสร้าง)
รายได้จากบริ การที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่ง รายได้จากบริ การที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลนอกชายฝั่งลดลง
44 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.4 จากเดิม 1,283 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 1,239 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของจานวนบุคลากรที่อดิ สรส่ งไปเพื่อให้บริ การภายนอก (outsource) แก่ลูกค้าในปี 2562 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2561
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รายได้จากบริ การทาความสะอาดเรื อและบริ การก่อสร้างและบารุ งรักษา รายได้จากบริ การทาความสะอาดเรื อและ
บริ การก่อสร้างและบารุ งรักษาที่ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซเป็ นหลักลดลง 11 ล้านบาท หรื อร้อยละ
11.6 จากเดิม 94 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 83 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากระดับกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่ลดลง
รายได้จากบริ การตรวจสอบคุ ณภาพ รายได้จากหน่ วยบริ การตรวจสอบคุณภาพสายแรงดันไฟฟ้ าสู งแบบเคลื่ อนที่
(High Voltage Mobile Testing Unit) เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 55.7 จากเดิม 5 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 9
ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุจากการที่มีลูกค้าจานวนที่มากขึ้นขอให้บริ ษทั ช่วยประเมินคุณภาพและความ
เพียงพอของระบบไฟฟ้า และการติดตั้งระบบไฟฟ้าของลูกค้าเหล่านั้น
รายได้ ค่าเช่ า รายได้ค่าเช่าของบริ ษทั ลดลง 3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.0 จากเดิม 52 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 49
ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ค่าเช่าที่เกิดจากการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ คิดเป็ น 4 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 12.5 จากเดิม 28 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 25 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ลูกค้า
ร้องขอส่วนลดหรื อการลดค่าเช่า และการสิ้นสุดลงของสัญญาเช่าที่ไม่ได้รับการต่ออายุ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 80 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 110.7 จากเดิม 72 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 152 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู ้จากการดาเนินงาน จานวน 114 ล้านบาท สาหรับปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ 61 ล้าน
บาท สาหรับปี 2561 ซึ่ งสะท้อนถึงผลกระทบของความผันผวนของเงิ นดอลลาร์ สหรัฐต่อเงิ นบาทในกระแสเงิ นสดจากการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ และกาไรที่ยงั ไม่รับรู ้จานวน 38 ล้านบาท สาหรับปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กาไรที่ยงั ไม่ได้รับรู ้จานวน 12 ล้านบาท สาหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน (บาท)
เมื่อทาการรวมยอดลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวมของบริ ษทั ลดลง 9 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.1 จากเดิม 10,882 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 10,873 ล้าน
บาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนขาย ซึ่งเกือบทั้งหมดถูกหักกลบด้วยค่าใช้จ่ายในการซื้อสถานะ
ของบริ ษทั จดทะเบียนที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2562 และค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้น
ในการคานวณค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดรวมนี ้ บริ ษัทได้ ตัดต้ นทุนทางการเงิ นของบริ ษัทออกเนื่ องจากบริ ษัทได้ นาเสนองบ
กาไรขาดทุนรวมของบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ เดียวกับที่ใช้ ในงบการเงิ นรวมระหว่ างกาลปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรั บปรุ ง
ความเปรี ยบเทียบได้ กับผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทในช่ วงหกเดื อนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ได้ ทั้งนี ้ งบการเงิ นรวมปี
2562 ซึ่ งรวมอยู่ในเอกสารนี ้ ค่ าใช้ จ่ายรวมของบริ ษัทเท่ ากับ 11,305 ล้ านบาท สาหรั บปี 2561 และ 11,360 ล้ านบาท สาหรั บปี
2562
ต้ นทุนขาย ต้นทุนขายของบริ ษทั ลดลง 237 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.6 จากเดิ ม 9,142 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น
8,905 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนค่าโลหะ และต้นทุนค่าฉนวนและวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่ง
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ส่ วนหนึ่ งถูกหักกลบด้วยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต การลดลงของต้นทุนขายของบริ ษทั นี้ เป็ นการได้สัดส่ วนกับการลดลง
ของรายได้จากการขายของบริ ษทั
อัตรา throughput margin ของ PDITL: อัตรา throughput margin ของ PDITL ลดลงจากร้อยละ 20.5 สาหรับปี 2561
เป็ นร้อยละ 20.4 สาหรับปี 2562
อัตรา throughput margin ของสายแรงดันไฟฟ้าปานกลางถึงสูงพิเศษยังคงสูงอยู่ แต่ได้ลดลงจากร้อยละ 36.1 สาหรับปี
2561 เป็ นร้อยละ 32.5 สาหรับปี 2562
อัตรา throughput margin ของสายไฟฟ้าที่มีวตั ถุประสงค์แบบพิเศษเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.7 สาหรับปี 2561 เป็ นร้อยละ
35.3 สาหรับปี 2562
อัตรา throughput margin ของสายแรงดันไฟฟ้าต่าและสายไฟฟ้าอื่น ๆ สาหรับอาคารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.0 สาหรับปี
2561 เป็ นร้อยละ 16.8 สาหรับปี 2562
อัตรา throughput margin ของสายไฟเปลือยลดลงจากร้อยละ 7.6 สาหรับปี 2561 เป็ นร้อยละ 12.2 สาหรับปี 2562
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตลดลง 23 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.9 จากเดิม 597 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 573 ล้าน
บาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มสายการผลิตใหม่
ต้นทุนแรงงานตรง ต้นทุนแรงงานตรงลดลง 21 ล้านบาท หรื อร้อยละ 15.6 จากเดิม 133 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น
112 ล้า นบาท ส าหรั บ ปี 2562 โดยมี ส าเหตุ ม าจากการใช้วิ ธี ก ารผลิ ต โดยมุ่ ง เน้น การขจัด ความสู ญ เปล่ า (lean
management methods) และมาตรการด้านการใช้ตน้ ทุนให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ต้ นทุ นการให้ บริ การ ต้นทุ นการให้บริ การของบริ ษทั ลดลง 27 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 2.3 จากเดิ ม 1,191 ล้านบาท
สาหรับปี 2561 เป็ น 1,163 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนแรงงานที่ลดลงเนื่ องจากการใช้วิธีการผลิต
โดยมุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่า (lean management methods) และมาตรการด้านการใช้ตน้ ทุนให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ต้ นทุนการให้ เช่ า ต้นทุนการให้เช่าของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.2 จากเดิม 32 ล้านบาท สาหรับปี 2561
เป็ น 34 ล้านบาท สาหรับปี 2562
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย ต้นทุนในการจัดจาหน่ายของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท หรื อร้อยละ 15.0 จากเดิม 225 ล้าน
บาท สาหรับปี 2561 เป็ น 259 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการจัดจาหน่ายอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และต้นทุนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ของบริ ษทั
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขาย ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขายเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.8 จากเดิม
129 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 143 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริ ษทั ให้ความสาคัญกับ
การขยายการเจาะตลาดค้าปลีกในประเทศไทยซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัยการส่ งเสริ มการขายที่มากขึ้นและค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการขายที่สูงขึ้น
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ต้นทุนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ต้นทุนเกี่ยวกับโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท หรื อร้อยละ 20.8 จากเดิม 96 ล้านบาท สาหรับ
ปี 2561 เป็ น 115 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง
กับการขายส่งออก
ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท หรื อร้อยละ 19.6 จากเดิม 291 ล้านบาท
สาหรั บปี 2561 เป็ น 349 ล้านบาท สาหรั บปี 2562 โดยมี สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นครั้ งเดี ยวที่ เกี่ ยวข้องกับการปรั บ
โครงสร้างธุรกิจของบริ ษทั (เนื่ องจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับและการขายธุรกิจมัลติมีเดียและสื่ อสิ่ งพิมพ์เดิมทั้งหมด) เช่น
ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึ กษาทางการเงิน ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึ กษาทางกฎหมาย ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ค่าธรรมเนี ยม
ผูส้ อบบัญชีพิเศษ และค่าธรรมเนียมที่ชาระให้แก่ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.5 จากเดิม 148 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น
158 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากการจ้างงานใหม่ภายหลังจากการซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ เนื่ องจาก
บริ ษทั จาเป็ นต้องขยายบางแผนกของบริ ษทั เพื่อปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียน (รวมถึงงาน
สนับสนุน เช่น ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บัญชี กฎหมาย และธุรการอื่น ๆ)
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาทหรื อร้อยละ 47.8 จากเดิม 61 ล้านบาท สาหรับปี 2561
เป็ น 91 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพที่เกิดขึ้นครั้งเดียว โดยเกี่ยวข้องกับการปรับ
โครงสร้างธุ รกิ จในปี 2562 (รวมถึงการขายธุ รกิ จมัลติมีเดี ยและสื่ อสิ่ งพิมพ์เดิ มของบริ ษทั และการดาเนิ นการตาม
ธุรกรรมรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดลดลง 30 ล้านบาท โดยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญมี
จานวน 17 ล้านบาท สาหรับปี 2561 ในขณะที่บริ ษทั มีการกลับรายการ 13 ล้านบาท สาหรับปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท จากเดิม 25 ล้านบาท สาหรับปี 2561
เป็ น 73 ล้านบาท สาหรับสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่สูงขึ้น
ในส่วนของค่าชดเชยที่มีการปรับปรุ งตามการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงานไทย
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั จดทะเบียนที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจานวน 162
ล้านบาทในปี 2562 อันเนื่ องจากการรวมธุ รกิ จแบบย้อนกลับ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “-หลักเกณฑ์ การ
นาเสนอข้ อมูล – การนาเสนอข้ อมูลทางการเงิ น ” และ “- คาอธิ บายรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม – ตารางแสดง
รายละเอียดจาแนกตามประเภทหลักของผลิตภัณฑ์ และกิจการ – ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน”
กาไรจากการดาเนินงาน
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั (ผลต่างระหว่างรายได้รวมของบริ ษทั และค่าใช้จ่าย
รวมของบริ ษทั ) ลดลง 236 ล้านบาท หรื อร้อยละ 22.4 จากเดิม 1,055 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 818 ล้านบาท สาหรับปี 2562
ในการคานวณกาไรจากการดาเนิ นงานนี ้ บริ ษัทได้ ตัดต้ นทุนทางการเงิ นออกจากค่ าใช้ จ่ายรวมของบริ ษัท และตัด
รายได้ ทางการเงิ นออกจากรายได้ รวมของบริ ษัท เนื่ องจากบริ ษัทได้ นาเสนองบกาไรขาดทุ นรวมของบริ ษัทตามหลักเกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ ในงบการเงิ นรวมระหว่ างกาลปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรั บปรุ งความเปรี ยบเทียบได้ กับผลการดาเนิ นงาน
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ของบริ ษัทสาหรั บงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ทั้งนี ้ ตามการนาเสนองบการเงินรวมปี 2562 ซึ่ งรวมอยู่ในเอกสาร
นี ้ กาไรจากการดาเนินงานของบริ ษัทเท่ ากับ 703 ล้ านบาท สาหรั บปี 2561 และ 400 ล้ านบาท สาหรั บปี 2562
รายได้ทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ ยของบริ ษทั ลดลง 2 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.5 จากเดิ ม 71 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 69 ล้านบาท
สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดคงเหลือโดยเฉลี่ยของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ที่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากบริ ษทั ได้ร้องขอชาระคืนจานวนเงินค้างชาระทั้งหมดภายใต้เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ดังกล่าวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง “รายได้ ทางการเงิน” เรี ยกว่ า “ดอกเบีย้ รั บ” ในงบการเงินรวมปี 2562 ของบริ ษัทซึ่ งรวมอยู่ในเอกสารนี ้
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท หรื อร้อยละ 15.1 จากเดิม 424 ล้านบาท สาหรับปี 2561เป็ น 487 ล้าน
บาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาสัง่ ซื้อวัตถุดิบ ซึ่งส่วนใหญ่คือทองแดงและอลูมิเนียม จากผูจ้ ดั หา
วัตถุดิบของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นการเพิ่มต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชาระดอกเบี้ยเพื่อแลกกับระยะเวลาการชาระหนี้ ที่ขยาย
ออกไป
การแบ่งปั นกาไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การแบ่งปั นกาไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ลดลง 2 ล้านบาท หรื อร้อยละ 36.0 จากเดิม 5 ล้านบาท สาหรับ
ปี 2561 เป็ น 3 ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดาเนินงานที่ลดลงของ Thai Copper ในปี 2562
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรก่อนภาษีเงินได้ของบริ ษทั ลดลง 305 ล้านบาท หรื อร้อยละ 43 จากเดิม 708 ล้านบาท
สาหรับปี 2561 เป็ น 403 ล้านบาท สาหรับปี 2562
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริ ษทั ลดลง 37 ล้านบาท หรื อร้อยละ 20.3 จากเดิ ม 182 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 145
ล้านบาท สาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงิ นได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษี ทั้งนี้ อัตราภาษีที่แท้จริ ง (effective tax rate)
ของบริ ษทั เท่ากับร้อยละ 36.1 สาหรับปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับร้อยละ 25.8 สาหรับปี 2561
กาไรสุทธิสาหรับปี
อันเนื่ องจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั สาหรั บปี นี้ ลดลง 283 ล้านบาท จากเดิ ม 525 ล้านบาท
สาหรับปี 2561 เป็ น 242 ล้านบาท สาหรับปี 2562
Adjusted Core EBITDA
อันเนื่ องจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น Adjusted Core EBITDAของบริ ษทั สาหรับช่วงระยะเวลานี้ ลดลง 19 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 1.5 จากเดิม 1,213 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เป็ น 1,195 ล้านบาท สาหรับปี 2562
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รายการในงบดุล
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มูลค่าตามบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั มีจานวน 2,385 ล้านบาท 2,604 ล้านบาท และ 4,195 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามลาดับ ตารางต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั หักค่าเสื่ อมราคาสะสม ณ วันที่ระบุไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2563

2562
(ล้ านบาท)

ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
คลังสิ นค้า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง

549
26
245
43
1,148
16
9
349
-

627
26
307
39
1,040
13
12
540
-

699
24
745
37
1,811
20
16
744
99

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

2,385

2,604

4,195

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ของบริ ษทั เพิ่ มขึ้ นอย่า งมี นัย ส าคัญเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
รวมธุรกิจของ Thipha Cables, Dovina และ TCI ในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ 15
ประกอบงบการเงินรวมปี 2562 และหมายเหตุ 14 ประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563 ซึ่งรวมอยูใ่ นเอกสารนี้
ค่ าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริ ษทั มีค่าความนิยมอยูใ่ นระดับคงที่จานวน 893 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็ น 6,061
ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ค่าความนิ ยมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เป็ นค่าความนิ ยมที่รับรู ้โดย
เป็ นผลมาจากการที่บริ ษทั ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จากัด ซื้อหุน้ ใน PDITL จานวนร้อยละ 75.47 ในปี 2558 โดยการเปลี่ยนแปลงของค่า
ความนิยมสะท้อนถึงการซื้อกิจการตลอดช่วงระยะเวลาของผลการดาเนินงาน การเพิ่มขึ้นของค่าความนิยม ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2563 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่ วนใหญ่สะท้อนถึ งผลต่างโดยรวมระหว่างสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้กบั
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ร ะบุ ไ ด้สุ ท ธิ (net identificable assets and liabilities) ของ Thipha Cables Dovina และ TCI เมื่ อ เข้า ซื้ อ
กิจการในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563 โดยบริ ษทั รับรู ้ค่าความนิ ยมจานวน 4,424 ล้านบาทจากการเข้าซื้ อ Thipha Cables 583 ล้าน
บาทจากการเข้าซื้อ Dovina และอีก 160 ล้านบาทจากการซื้อกิจการของ TCI ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกรรม
เหล่านี้ และผลกระทบของธุ รกรรมเหล่านี้ ต่อค่าความนิ ยมของบริ ษทั ในหมายเหตุ 1.2 ประกอบงบการเงิ นรวมระหว่างกาลปี
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2563 ของบริ ษทั ซึ่ งรวมอยูใ่ นเอกสารนี้ รวมทั้งหัวข้อ “-นโยบายการบัญชีที่สาคัญ – ค่าความนิ ยม” และ “-นโยบายการบัญชีที่
สาคัญ – การด้อยค่า”
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
โดยปกติ บริ ษทั มีการให้ระยะเวลาชาระหนี้ แก่ลูกค้าถึง 60 วัน ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของตลาดทัว่ ไปในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง ประเภทของลูกค้า และความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยูก่ ่อน บริ ษทั มีแนวโน้มที่จะให้ระยะเวลาการชาระหนี้ ที่เกินกว่า
60 วัน (และไม่เกิน 120 วัน) แก่รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานของรัฐเท่านั้น โดยในปี 2561 ปี 2562 และงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการได้รับชาระหนี้ ของบริ ษทั อยูท่ ี่ 134 วัน 131 วัน และ 105 วัน
ตามลาดับ ทั้งนี้ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการได้รับชาระหนี้คานวณโดยใช้ 360 วัน (สาหรับปี 2561 และปี 2562) หรื อ 182 วันจริ ง
(สาหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2563) หารด้วยอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ โดยที่ อตั ราหมุนเวียนของลูกหนี้
คานวณจากรายได้จากการขายหลัก หารด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเฉลี่ย อนึ่ง บริ ษทั พยายามควบคุมลูกหนี้คงค้าง
อย่างเข้มงวด และยอดค้างชาระจะถูกตรวจสอบโดยผูบ้ ริ หารเป็ นระยะ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563 เนื่ องจาก
สถานการณ์พิเศษที่เกิดจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 บริ ษทั ได้ขยายระยะเวลาการชาระหนี้ให้แก่ลูกค้า
การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้าของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏ
รายละเอียดในหมายเหตุ 6 ประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563 และงบการเงินรวมปี 2562 ซึ่งรวมอยูใ่ นเอกสารนี้
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ในประเทศไทย ในเดือนมีนาคม 2563 ระยะเวลาการชาระหนี้ ของ PDITL กับคู่คา้ ของบริ ษทั ก่อนการซื้ อกิจการของ
Thipha Cables และ Dovina มีต้ งั แต่ชาระเงินเมื่อซื้ อจนถึง 270 วัน อย่างไรก็ตาม เมื่อการซื้ อกิ จการเหล่านี้ แล้วเสร็ จ บริ ษทั ได้
รวมแพลตฟอร์มการจัดซื้อของไทยและเวียดนามและทาการเจรจาต่อรองระยะเวลาการชาระหนี้กบั คู่คา้ ใหม่ตามที่ระบุขา้ งล่างนี้
ทั้งนี้ ในปี 2561ปี 2562 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้าของบริ ษทั คือ 199 วัน 201 วัน
และ 168 วัน ตามลาดับ ธุ รกิ จของบริ ษทั ในประเทศเวียดนามมีระยะเวลาการชาระหนี้ ที่ส้ ันกว่า (ไม่เกิ น 180 วันในกรณี ของ
Thipha Cables) เนื่องจากประเทศเวียดนามได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศไทย อย่างไรก็ดี
ด้วยการซื้อกิจการเมื่อเร็ ว ๆ นี้และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (synergies) ที่คาดหมายได้จากแพลตฟอร์มการจัดซื้ อแบบบูรณาการ
รวมทั้งอานาจต่อรองที่สูงขึ้นจากการสัง่ ซื้ อรวมกันขนาดใหญ่ บริ ษทั จึงสามารถเจรจาต่อรองระยะเวลาการชาระหนี้ที่ดีข้ ึนและ
ราคาที่ดีกว่า และบริ ษทั จะพยายามขยายระยะเวลาการชาระหนี้ดีกว่าดังกล่าวนี้ไปยังบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ในประเทศเวียดนามด้วย
นอกจากนี้ เมื่อเร็ ว ๆ นี้ บริ ษทั ได้รับระยะเวลาการชาระหนี้สูงถึง 360 วันหลังจากการซื้อกิจการของ Dovina และ Thipha Cables
อนึ่ ง อายุของเจ้าหนี้ การค้าคานวณโดยใช้ 360 วัน (สาหรับปี 2561 และปี 2562) หรื อ 182 วันจริ ง (สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2563) หารด้วยอัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้ โดยที่อตั ราหมุนเวียนของเจ้าหนี้ คานวณจากต้นทุนขาย หารด้วย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562
และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในหมายเหตุ 18 ประกอบงบการเงิ นรวมระหว่างกาลปี 2563 และหมายเหตุ 20 ประกอบงบ
การเงินรวมปี 2562 ซึ่งรวมอยูใ่ นเอกสารนี้

95

สิ นค้ าคงคลัง
สิ นค้าคงคลังของบริ ษทั ประกอบด้วยสิ นค้าสาเร็ จรู ป งานระหว่างทา วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงาน สิ นค้าสาเร็ จรู ป
ระหว่างทาง และวัตถุดิบและอะไหล่ระหว่างทาง ในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อายุเฉลี่ย
ของสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั คือ 120 วัน 142 วัน และ 172 วัน ตามลาดับ ทั้งนี้ อายุของสิ นค้าคงคลังคานวณโดยใช้360 วัน
(สาหรับปี 2561 และปี 2562) หรื อ 182 วันจริ ง (สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563) หารด้วยอัตราหมุนเวียนของ
สิ นค้าคลัง โดยที่อตั ราหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลังคานวณจากต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริ การ และต้นทุนการให้เช่า หารด้วย
สิ นค้าคงคลังเฉลี่ย
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 และ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563 ในหมายเหตุ 9 ประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563 และงบการเงินรวมปี 2562 ซึ่งรวมอยูใ่ นเอกสารนี้
หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้กบั ธนาคารเป็ นเงินต้นจานวนรวม 16,368 ล้านบาท
ตารางต่อไปนี้แสดงเงินกูย้ มื และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ระบุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
Current
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
มีหลักประกัน
ไม่ มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มีหลักประกัน
ไม่ มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น(1)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ส่ วนของเงิ นกู้ยืม ระยะยาวจากสถาบันการเงิ นที่ ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
มีหลักประกัน
ไม่ มีหลักประกัน
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่ เกี่ ยวข้องที่ ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
มีหลักประกัน
ไม่ มีหลักประกัน
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวอื่นที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
(2)
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2563

2562
(ล้ านบาท)
471
468
3
299
299
675
1,446

1,706
1,337
369
822
2,528

8,315
6,772
1,543
5
5
659
8,978

2,617
2,617
-

481
303
178

948
613
336

-

-

-

30

185

50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ ง
ปี
รวมหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ หมุนเวียน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2563

2562
(ล้ านบาท)
17
2,664

18
684

66
1,064

ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยาวจากสถาบันการเงิน
มีหลักประกัน
ไม่ มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มีหลักประกัน
ไม่ มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่น(2)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

475
475
6
6
185
57

1,588
1,426
163
6
6
160
39

3,204
2,566
639
6
6
325
149

รวมหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ไม่ หมุนเวียน

723

1,793

3,684

หมายเหตุ:
(1)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น ได้แก่ ตัว๋ สัญญาใช้เงินและหุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
(2)
เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่น ได้แก่ หุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
(3)
“หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน” ได้ถูกจัดประเภทเป็ น “หนี้ สินจากการเช่า” ในงบการเงินรวมสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563

เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นของบริ ษทั เพิ่มขึ้นในงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงิ นกูย้ ืม
ระยะสั้นประเภท bridge loan ที่ให้โดย ธปท. เพื่อเป็ นเงินทุนการซื้อกิจการของ Thipha Cables และ Dovina ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เจรจา
ต่อรองเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อแทนเงินกูย้ มื ระยะสั้นประเภท bridge loan นี้ต้ งั แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2564
อนึ่ ง สัญญาสิ นเชื่อบางฉบับของบริ ษทั มีขอ้ ปฏิบตั ิที่เป็ นการจากัด เช่น ข้อจากัดบางอย่างที่เกี่วกับการก่อหนี้ใหม่ การอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขการดารงอัตราส่ วนทางการเงิน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ หุ ้นทั้งหมดใน PD Cable (SG) Pte. Ltd., Thipha Cables และ
Dovina รวมถึงสิ ทธิ ในหุ ้นดังกล่าว ได้ถูกนาไปใช้เป็ นหลักประกันสาหรับสัญญาทางการเงินสาหรับการเข้าซื้ อบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศเวียดนาม โดยสัญญาทางการเงิ นดังกล่าวยังคงได้รับการค้ าประกันโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในกลุ่มของ
บริ ษทั ในจานวน 7,910 ล้านบาท โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา
สิ นเชื่ อบางฉบับ และการผ่อนผันและความยินยอมที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งได้รับจากผูใ้ ห้กูใ้ นหัวข้อ “ปั จจั ยความเสี่ ยง – ความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทและการดาเนินการของบริ ษัท- บริ ษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากธนาคาร “
บริ ษทั เข้าทาสัญญาเช่าได้เข้าทาสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องกับเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
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โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “-การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงของตลาดทั้งในเชิ งคุณภาพและเชิ ง
ปริ มาณ - ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ” สาหรับข้อสรุ ปการชาระเงินกูย้ มื ซึ่งค้างชาระของบริ ษทั
สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุน
ความจาเป็ นในการใช้เงินสดของบริ ษทั โดยหลักประกอบด้วย

เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสาหรับกิจกรรมการดาเนินงาน

เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสาหรับซื้อกิจการ

เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสาหรับรายจ่ายฝ่ ายทุน

เพื่อจ่ายเงินปั นผล

เพื่อชาระหนี้สินของบริ ษทั และ

เพื่อชาระภาษี
แหล่งของสภาพคล่องของบริ ษทั ในอดีต โดยหลักประกอบด้วย

เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานของบริ ษทั

เงินกูย้ มื จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การออกหลักทรัพย์ประเภทหนี้ และ

เงินกูย้ มื จากธนาคารและสถาบันการเงิน
ความสามารถของบริ ษทั ในการจัดหาเงินสดที่ได้จากการดาเนินงานของบริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการในอนาคตของ
บริ ษทั โดยบางส่ วนขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยทางเศรษฐกิจทัว่ ไป ปั จจัยทางการเงิน ปั จจัยทางด้านการตลาด ปั จจัยทางด้านกฎเกณฑ์ และ
ปั จจัยอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “ปั จจัยความเสี่ยง” ทั้งนี้ ปั จจัยดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั นอกจากนี้ เมื่อ
คานึงถึงแหล่งเงินทุนของบริ ษทั ซึ่งรวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน สิ นเชื่อธนาคารที่มี
อยู่ บริ ษทั มีความเห็ นว่าบริ ษทั มีเงิ นทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อความต้องการของบริ ษทั ในปั จจุบนั และสาหรับระยะเวลา 12
เดือนข้างหน้านับจากวันที่ของเอกสารฉบับนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่ากระแสเงิน
สด 655 ล้านบาท 1,431 ล้านบาท และ 772 ล้านบาท ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงของยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สะท้อนถึงผลกระทบของกระแสเงินสดขารับและกระแสเงิ นสดออกขาจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาของผลการดาเนิ นงาน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “-สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุน-การวิเคราะห์ กระแสเงินสด”
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การวิเคราะห์ กระแสเงินสด
ตารางต่อไปนี้แสดงสรุ ปกระแสเงินสดของบริ ษทั สาหรับปี /รอบระยะเวลาที่ระบุ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน
2563

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
(ล้ านบาท)
กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ม าจากกิ จ กรรม
ดาเนินงาน
กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรม
ลงทุน
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สด
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วัน
สิ้นปี /งวด

907

676

1,301

(817)

(620)

(6,542)

(35)

720

4,592

55

776

(648)

655

1,431
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เงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
ในงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีเงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 1,301 ล้าน
บาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด จานวน 911 ล้านบาท ซึ่ งถูกปรับปรุ งสาหรับการ
เปลี่ยนแปลงในรายการที่มิใช่เงินสดและกิจกรรมที่มิใช่กิจกรรมการดาเนินงานจานวนรวม 423 ล้านบาท และผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนินงานและหนี้สินจานวนรวม 387 ล้านบาท ทั้งนี้ การปรับปรุ งรายการที่มิใช่เงินสดและ
กิจกรรมที่มิใช่กิจกรรมดาเนิ นงานโดยหลักรวมถึงการปรับปรุ งสาหรับค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย(จานวน 160 ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (จานวน 289 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย (จานวน 385 ล้านบาท) ซึ่งส่วนหนึ่งถูกหักกลบด้วยกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ (จานวน 63 ล้านบาท) อนึ่ ง รายการสาคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนิ นงานและหนี้ สิน ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น (จานวน 1,130 ล้าน
บาท) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น (จานวน 638 ล้านบาท) และการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงคลัง (จานวน
145 ล้านบาท)
ในปี 2562 บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 676 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไร
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี จานวน 387 ล้านบาท ซึ่ งถูกปรับปรุ งสาหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่มิใช่เงินสดและ
กิจกรรมที่มิใช่กิจกรรมการดาเนิ นงานจานวนรวม 780 ล้านบาท และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการ
ดาเนิ นงานและหนี้สินจานวนรวม 353 ล้านบาท ทั้งนี้ การปรับปรุ งรายการที่มิใช่เงินสดและกิจกรรมที่มิใช่กิจกรรมดาเนินงาน
โดยหลักรวมถึงการปรับปรุ งสาหรับค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (จานวน 193 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย(จานวน 490 ล้าน
บาท) ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ ไม่เกิ ดขึ้ นประจาซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการรวมธุ รกิ จแบบย้อนกลับ (reverse
acquisition business combination) (จานวน 162 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (จานวน 131 ล้านบาท) ซึ่ งส่ วนหนึ่ งถูกหัก
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กลบด้วยรายได้ดอกเบี้ย (จานวน 69 ล้านบาท) และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่ได้รับรู ้(จานวน 36 ล้าน
บาท) อนึ่ง รายการสาคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนินงานและหนี้ สิน ได้แก่ การลดลงของลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น (จานวน 1,463 ล้านบาท) การลดลงของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น (จานวน 1,480
ล้านบาท) และการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงคลัง (จานวน 307 ล้านบาท)
ในปี 2561 บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 907 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไร
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี จานวน 708 ล้านบาท ซึ่ งถูกปรับปรุ งสาหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่มิใช่เงินสดและ
กิจกรรมที่มิใช่กิจกรรมการดาเนิ นงานจานวนรวม 563 ล้านบาท และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการ
ดาเนิ นงานและหนี้สินจานวนรวม 221 ล้านบาท ทั้งนี้ การปรับปรุ งรายการที่มิใช่เงินสดและกิจกรรมที่มิใช่กิจกรรมดาเนินงาน
โดยหลักรวมถึงการปรับปรุ งสาหรับค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (จานวน 178 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (จานวน 424 ล้าน
บาท) และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ่าย (จานวน 150 ล้านบาท) ซึ่งส่วนหนึ่งถูกหักกลบด้วยรายได้ดอกเบี้ย (จานวน 71 ล้านบาท) อนึ่ง
รายการสาคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนิ นงานและหนี้ สิน ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงคลัง
(จานวน 641 ล้านบาท) การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น (จานวน 1,434 ล้านบาท) และการเพิ่มขึ้นของ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (จานวน 995 ล้านบาท)
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 6,542 ล้านบาท โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย (โดยจานวน 6,526 ล้านบาท เกี่ ยวข้องกับการซื้ อกิ จการของ Thipha Cables,
Dovina และ TCI ในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563) และการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จานวน 115 ล้านบาท) หักกลบด้วยเงิน
สดรับ (จานวน 246 ล้านบาท)
ในปี 2562 บริ ษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 620 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลงทุนใน
การซื้ อกิจการ (ส่ วนใหญ่เป็ นการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับและการซื้ อกิจการของอดิสร (จานวน 1,550 ล้านบาท)) การซื้ อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ (จานวน 391 ล้านบาท) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการใช้เทคโนโลยีใหม่และการปรับปรุ งสายการผลิตสายไฟฟ้า
และสายเคเบิ้ล ซึ่ งส่ วนหนึ่ งถูกหักกลบด้วยเงินสดรับจากการขายธุรกิจมัลติมีเดียและสิ่ งตีพิมพ์เดิมของบริ ษทั (จานวน 350 ล้าน
บาท) และเงินสดรับจากการชาระคืนเงินให้กรู้ ะยะยาวโดยบริ ษทั ย่อย (จานวน 1,103 ล้านบาท)
ในปี 2561 บริ ษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 817 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการซื้อหุน้ ใน
PDITL จากผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น ๆ เพิ่มเติม (จานวน 399 ล้านบาท) การซื้ อที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จานวน 352 ล้านบาท) เพื่อ
สนับสนุนมาตรการสร้างความเติบโตและมาตรการด้านการใช้ตน้ ทุนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั (โดยการติดตั้งแผงโซลาร์
เพื่อลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค) และการชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง (จานวน 211 ล้านบาท) ซึ่ งส่ วนหนึ่ง
ถูกหักกลบด้วยเงินสดรับจากการชาระคืนเงินให้กรู้ ะยะสั้นโดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง (จานวน 116 ล้านบาท)
เงินสดสุทธิ ได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ในงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 4,592 ล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (จานวน 6,274 ล้านบาท) เงินสด
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รับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (จานวน 1,690 ล้านบาท) ซึ่ งส่ วนหนึ่ งถูกนาไปชาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงิ น
กูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (จานวน 2,488 ล้านบาท) และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง (จานวน 504 ล้านบาท)
ทั้งนี้ เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ใหม่ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อเป็ นเงินทุนการซื้อกิจการของบริ ษทั ในหกเดือนแรกของปี 2563 และรายจ่าย
ประเภททุนต่อเนื่อง
ในปี 2562 บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 720 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนจานวน 1,323 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (จานวน 1,083
ล้านบาท) ซึ่ งส่ วนหนึ่ งถูกนาไปชาระคืนเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น (จานวน 1,375 ล้านบาท) และการจ่ ายชาระ
ดอกเบี้ย (จานวน 572 ล้านบาท) เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ใหม่ถูกนาใช้เพื่อชาระคืนหนี้เดิมและจัดหาเงินทุนสาหรับแผนการลงทุน
ของบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการปรับปรุ งสายการผลิต
ในปี 2561 บริ ษทั มีเงินสดสุทธิสาหรับกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 35 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการชาระคืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (จานวน 492 ล้านบาท) ดอกเบี้ยจ่าย (จานวน 362 ล้านบาท) และการชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น ๆ (จานวนรวม 210 ล้านบาท) ซึ่งส่วนหนึ่งถูกหักกลบด้วยเงินสดรับจากเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (จานวน 415 ล้านบาท) และเงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (จานวน 319 ล้าน
บาท) เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมใหม่ถูกนาไปใช้เพื่อชาระคืนหนี้ เดิม และเป็ นเงินทุนสาหรับแผนการลงทุนของบริ ษทั โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในการดาเนินมาตรการด้านการใช้ตน้ ทุนให้เกิดประสิ ทธิภาพ (โดยการติดตั้งแผงโซล่าร์) และอุปกรณ์ใหม่สาหรับหน่วย
บริ การตรวจสอบคุณภาพสายไฟแรงสูงแบบเคลื่อนที่ (High Voltage Mobile Testing Unit)
รายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ ายฝ่ ายทุนในอดีต
บริ ษ ัท ใช้ร ายจ่ า ยฝ่ ายทุ น เพื่ อ ขยายการด าเนิ น งาน บ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง โรงงานผลิ ต และอุ ป กรณ์ และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของบริ ษทั อยู่เป็ นประจา รายจ่ ายฝ่ ายทุ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ในช่ วงระยะเวลาของผลการ
ดาเนิ นงานถูกนาไปใช้สาหรับการเพิ่มอสังหาริ มทรัพย์โดยค่าใช้จ่ายในการซื้ อธุ รกิ จหรื อกิ จการใหม่ไม่ได้ถูกบันทึ กไว้เป็ น
รายจ่ายฝ่ ายทุนแต่ได้มีการบันทึกไว้เป็ นค่าความนิยมและเงินลงทุน
ตารางต่อไปนี้แสดงรายจ่ายฝ่ ายทุนในอดีตของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการเพิ่มอสังหาริ มทรัพย์ที่เกิดขึ้นในปี /รอบระยะเวลาที่
ระบุ

ที่ดิน
การพัฒนาที่ดิน
อาคารและการพัฒนาอาคาร
คลังสิ นค้า

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
(ล้ านบาท)
78
7
2
15
89
2
1
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สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน
2563
-

เครื่ องจักและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สานักงาน
ทรัพย์สินที่กาลังติดตั้งหรื อก่อสร้ าง
รายจ่ ายสาหรับการเพิม่ อสังหาริมทรัพย์ รวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
(ล้ านบาท)
136
36
12
3
9
205
191
380
406

สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน
2563
44
4
143
192

คาอธิบายต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับโครงการหลักบางโครงการแยกตามรายจ่ายฝ่ ายทุนที่ระบุในตารางด้านบน
ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ยังคงดาเนินการติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลังคา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
และการลดต้นทุนการผลิตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน แผนรายจ่ายฝ่ ายทุนนี้ มีข้ ึนตั้งแต่ปี 2561 นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีรายจ่ายฝ่ ายทุน
เพื่อการเพิ่มกาลังการผลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ลทองแดงในประเทศไทยอีกเป็ นจานวน 11,000 MT ต่อปี และเป็ นจานวน
10,000 MT ต่อปี ที่โรงงานผลิตในบางพลี และโรงงานผลิตในจังหวัดระยองของบริ ษทั ตามลาดับ
ในปี 2562 บริ ษทั ยังคงดาเนิ นการติดตั้งแผงโซล่าร์ บนหลังคา และลงทุนในการปรับปรุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่
โรงงานผลิตของบริ ษทั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ซ้ือที่ดินเพื่อขยายโรงงานผลิต และบริ ษทั
ยังมีรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้งเครื่ องจักรสาหรับลวดอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตและประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตด้วย
ในปี 2561 บริ ษทั ปรับปรุ งสายการผลิตเพื่อมาตรการด้านการใช้ตน้ ทุนให้เกิดประสิ ทธิภาพและขยายกาลังการผลิต
รายจ่ ายฝ่ ายทุนที่มกี ารวางแผนไว้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ได้มีโครงการด้านรายจ่ายฝ่ ายทุนหลักสองโครงการใหม่ที่ได้วางแผนไว้ได้แก่


บริ ษทั ประเมินว่าจะมีรายจ่ายฝ่ ายทุนที่จาเป็ นต้องใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษสู งดังกล่าวเป็ นจานวน 8
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบริ ษทั ประสงค์จะพัฒนาสายเคเบิ้ลใต้น้ า ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การศึกษาเพิ่มเติม และ



บริ ษทั ประเมิ นว่าจะมี รายจ่ายฝ่ ายทุนที่ จาเป็ นต้องใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีน้ ี เป็ นจานวน 5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
เนื่องจากบริ ษทั ต้องการพัฒนาระบบจัดส่งพลังงานไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การศึกษาเพิ่มเติม

ภาระผูกพันตามสัญญาและข้ อผูกพัน
นอกเหนื อจากภาระหน้าที่ ตามสัญญาที่ เกี่ ยวข้องกับการชาระเงิ นที่ ถึงกาหนดชาระของหนี้ สินของบริ ษทั (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายการในงบดุล – หนีส้ ิ น” และ “– การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงของตลาดทั้งใน
เชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ – ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้ ”) และภาระหน้าที่ตามสัญญาเช่าการเงินแล้ว บริ ษทั ยังมีภาระผูกพัน
ตามสัญญาในการชาระเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใต้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและข้อผูกพันภายใต้สัญญาซื้อที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์และการซื้อวัตถุดิบ ดังรายละเอียดด้านล่าง
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ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสรุ ปภาระผูกพันหลักของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินระยะยาว ภาระผูกพันภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน ภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้ อ รวมถึงการซื้ อวัตถุดิบและการซื้ อและติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563
รวม
หนี้สินระยะยาว (1)
ภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาซื้ อ (2)
รวมทั้งสาหรั บวัตถุดิบ
รวมทั้งสาหรั บเครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม

4,533
216
1,630
1,477
153
6,379

ระยะเวลาถึงกาหนดชาระเงิน
น้ อยกว่า 1 ปี
(ล้ านบาท)
998
66
1,630
1,477
153
2,694

มากกว่า 1 ปี
3,535
150
3,685

หมายเหตุ:
(1)
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนี้สินระยะยาวของบริ ษทั ในหัวข้อ “รายการในงบดุล – หนีส้ ิ น” และ “การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของตลาดทั้งในเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ - ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ”
(2)
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาซื้ อของบริ ษทั รวมถึงภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเกี่ยวกับการซื้อ
และติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาหรับการโครงการขยายกิจการต่าง ๆ ในหัวข้อ “รายจ่ ายฝ่ ายทุน”

บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าของบริ ษทั ทั้งหมดครบกาหนดภายในสิ บเอ็ดเดือน ส่ วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าของบริ ษทั ทั้งหมดครบกาหนดภายในห้าเดือน อนึ่ง รายละเอียดของสิ นทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้อง ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงอยูใ่ นหมายเหตุ 29 ประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าที่ยกเลิกไม่ได้สาหรับอาคารสานักงาน เครื่ องถ่ายสาเนา
และยานพาหนะทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งโดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับที่ดินซึ่งมีอาคารสานักงานและโรงงาน
ของบริ ษทั ตั้งอยู่
หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ และการคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ าประกันสาหรับ
ธุรกรรมที่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าทาเป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 1,125 ล้านบาท และ 1,208 ล้านบาท ตามลาดับ
ตารางต่อไปนี้แสดงหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายใต้หนังสื อค้ าประกันที่บริ ษทั ให้แก่คู่สญ
ั ญาสาหรับปี /รอบระยะเวลาที่ระบุ
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บาทไทย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รู ปีอินเดีย
ดอลลาร์ ฮ่องกง

ดอลลาร์ สหรัฐ

รู ปีศรีลงั กา

ดองเวียดนาม

หนังสื อค้าประกันเพื่อการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาโดยไม่มี
หลักทรัพย์ค้าประกัน
539,050,401
2,156,644
3,471,468
หนังสื อค้าประกันเพื่อการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาโดยมี
หลักทรัพย์ค้าประกัน(1)
63,209,135
หนังสื อค้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
และสาธารณูปโภค
อื่น ๆ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้า
ประกัน
456,995,847
57,844
7,000,000
หนังสื อค้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
และสาธารณูปโภค
อื่น ๆ โดยมีหลักทรัพย์ค้า
ประกัน
653,000
หนังสื อค้าประกันการ
ให้บริ การโดยมีหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน (1)
609,000
30,000
หนังสื อค้าประกันผลงาน
130,408,155
หนังสื อค้าประกันการประมูล
งาน
77,831,531
หนังสื อค้าประกันการชาระเงิน
ล่วงหน้า
49,765,103
หนังสื อค้าประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญา
57,940,663
หนังสื อค้าประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาและผลงาน
989,577
หนังสื อค้าประกันการชาระเงิน
5,005,045
หมายเหตุ:
(1)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ค้ าประกันซึ่งเป็ นประกันสาหรับหนังสื อค้ าประกันเพื่อการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งออกโดยธนาคารเท่ากับ 66 ล้านบาท และ 39 ล้านบาท ตามลาดับ หลักทรัพย์ค้ าประกันดังกล่าวได้แก่เงินฝากของ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง

นอกจากนี้ บริ ษทั มีการดาเนินคดีและการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจปกติ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้อ “ธุรกิจ-ข้ อพิพาททางกฎหมาย”
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รายการนอกงบดุล
นอกจากหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นตามที่ ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริ ษทั ไม่มีรายการภาระผูกพัน ธุ รกรรม ข้อผูกพัน หรื อ
ความสัมพันธ์อื่นใด ซึ่ งคาดหมายได้วา่ อาจจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ทั้ง
ในปั จจุบนั และในอนาคตที่ไม่ได้บนั ทึกอยูใ่ นงบดุล
รายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาหลายฉบับกับ “บุคคลที่ เกี่ ยวข้อง” (บุคคลที่ บริ ษทั อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายของประเทศไทย และบริ ษทั ยังได้ทาธุ รกรรมกับบุคคลที่เกี่ ยวข้องเหล่านี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ 39 ประกอบงบการเงินรวมปี 2562 และหมายเหตุ 30 ประกอบงบการเงินรวม
ระหว่างกาลปี 2563
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับความเสี่ยงของตลาดทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
บริ ษทั มี ความเสี่ ยงในการประกอบธุ ร กิ จโดยทั่ว ไปซึ่ งเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ย ในตลาดและอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ ยงจากการที่คู่สญ
ั ญาของบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา อนึ่ง บริ ษทั
ไม่มีและไม่ได้ออกตราสารทางการเงินอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า ทั้งนี้ เนื่องการบริ หารความเสี่ ยงมีความสาคัญต่อ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั บริ ษทั จึงมีระบบควบคุมเพื่อสร้างสมดุลในระดับที่ยอมรับได้ระหว่างต้นทุนความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
และต้นทุนในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ได้ติดตามตรวจสอบกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ของบริ ษทั อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสมดุลในระดับที่เหมาะสมระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ ยงในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถชาระหนี้ ได้เมื่อหนี้ถึงกาหนด บริ ษทั ประเมินและ
ติดตามตรวจสอบกระแสเงินสดทั้งขารับและขาจ่าย ตลอดจนความเสี่ ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องเพื่อให้เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดนั้นอยูใ่ นระดับที่ฝ่ายจัดการเห็นว่าเพียงพอเพื่อใช้ในการดาเนินงาน การชาระหนี้ของบริ ษทั เมื่อถึงกาหนดชาระ และเพื่อ
ลดความผันผวนในกระแสเงินสด
ความเสี่ยงด้ านสิ นเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อคื อโอกาสที่บริ ษทั จะเกิดความสู ญเสี ยทางการเงินอันเป็ นผลมาจากการที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่
สามารถปฏิ บตั ิตามภาระผูกพันด้านการเงินที่มีกบั บริ ษทั ได้ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาเมื่อถึงและครบกาหนดการ
ปฏิ บตั ิตามภาระผูกพันนั้นโดยส่ วนใหญ่เกิ ดมาจากลูกหนี้ การค้าในรายการขายสิ นค้า นอกจากนี้ บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการ
กระจุกตัว เนื่ องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 25 ของลูกหนี้การค้าของบริ ษทั เป็ นลูกค้ารายใหญ่เพียงหกราย อย่างไรก็
ตาม ลูกหนี้รายใหญ่ของบริ ษทั ส่วนมากเป็ นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานปกครองซึ่งทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากคู่สญ
ั ญาต่า
ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั มี นโยบายป้ องกันความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ เพื่อติ ดตามความเสี่ ยงด้านนี้ โดยการวิเคราะห์ทาง
การเงินและพิจารณาการให้สินเชื่อทั้งกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมอยูเ่ สมอ การบังคับใช้ระยะเวลาการให้เครดิต การควบคุมการ
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ใช้เครดิต และการทบทวนการเรี ยกเก็บหนี้ อนึ่ ง มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ ซ่ ึ งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั คือ
มูลค่าคงเหลือของลูกหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยคื อความเสี่ ยงที่ ในอนาคตเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยในตลาดและส่ งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั โดยความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยต่อกระแสเงินสดคือความเสี่ ยงที่
ในอนาคต กระแสเงินสดของตราสารทางการเงินจะมีความผันผวนตามความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ เงิน
กูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวบางรายการของบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยบริ ษทั ตั้งใจที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดและบริ หารจัดการหนี้ สินของบริ ษทั ด้วยการกูย้ ืมเงินโดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
โดยจะพิจารณาจากสภาวะตลาด นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เข้าและอาจเข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในอนาคตกับสถาบัน
การเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยด้วยการชาระอัตราดอกเบี้ยคงที่ แทนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง (Effective Interest Rate) สาหรับหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
และรอบระยะเวลาที่หนี้สินเหล่านั้นครบกาหนดหรื อมีการปรับราคาใหม่มีดงั ต่อไปนี้
อัตราดอกเบีย้ ที่
แท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น

มากกว่า 1 ปี แต่
ไม่ เกิน 5 ปี
(ล้ านบาท)

ภายใน 1 ปี

รวมทั้งสิ้น

1.37 - 6.50

211

-

211

5.25 - 5.50

211

43
43

43
254

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวอื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

3.20 - 6.00
3.50 - 9.30
5.25
4.60 - 6.50
5.50 - 6.75
4.54 - 4.68

8,315
948
5
659
50
66

-

8,315
948
5
659
50
66

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่า

3.50 - 9.30
6.00
4.54 - 4.68

-

3,204
6
149

3,204
6
149

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเงินเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่น
รวมทั้งสิ้น

5.50 - 6.75

10,043

325
3,684

325
13,727

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสาหรับสกุลเงินบาทซึ่ง
เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานทางการเงินเมื่อเปรี ยบเทียบกับสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
ทาให้มีความเสี่ ยงที่ มูลค่ายุติธรรมของกระแสเงิ นสดในอนาคตในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการซื้ อและการขายที่ อยู่ในสกุลเงิ น ตรา
ต่างประเทศนั้นจะมีความผันผวน ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ หนี้สิน และรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยในประเทศ
เวียดนาม นั้นอยู่ในสกุลเงิ นต่างประเทศ ดังนั้น ความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศจึ งมีผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานทางการเงินของบริ ษทั
ความเสี่ ยงส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการซื้ อ
วัตถุดิบจากผูจ้ ดั หาในต่างประเทศ โดยเป็ นการทารายการที่อยูใ่ นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น เงินดอลลาร์ สหรัฐ ในกรณี ที่บริ ษทั
ไม่สามารถดาเนิ นการเพื่อให้กระแสเงินสดขาจ่ายสอดคล้องกับกระแสเงินสดขารับในสกุลเงินต่างประเทศได้ บริ ษทั จะเข้าทา
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ ยงของบริ ษทั ในกรณี ที่อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผัน
ผวน โดยผลกาไรและขาดทุนจากการทาธุรกรรมป้ องกันทั้งหมดถูกรับรู ้เป็ นผลกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่
มีผลต่างจากจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการที่มีการทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ ยง สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกหนี้ สัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้าและเจ้าหนี้ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าสาหรับสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมใน หมายเหตุ 38.4 ประกอบงบการเงินรวมปี 2562
ภาวะเงินเฟ้ อ
จากข้อมูลของ International Monetary Fund (IMF) อัตราเงินเฟ้อประจาปี โดยรวมของประเทศไทยตามที่วดั จากดัชนี
ราคาผูบ้ ริ โภคเฉลี่ย (ใช้ปี 2554 เป็ นปี ฐาน) คือร้อยละ 1.1 ร้อยละ 0.9 และติดลบร้อยละ 1.1 ในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามลาดับ ทั้งนี้ ในระยะหลังอัตราเงินเฟ้ อของประเทศไทยไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
เงินปันผล
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเป็ นจานวน 7,200 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นเงินปั นผลรวม
จ่ายทั้งสิ้น 2,880 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลในปี 2562 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
การนาเสนอข้ อมูลทางการเงินทีม่ กี ารวัดผลทางการเงินทีม่ ไิ ด้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีทไี่ ด้ รับการยอมรับโดยทัว่ ไป
บริ ษทั ใช้ Adjusted Core EBITDA เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั
Adjusted Core EBITDA สาหรับปี /รอบระยะเวลาใด ๆ คือกาไรจากการดาเนิ นงานหลักสาหรับปี /รอบระยะเวลานั้น
รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย และกาไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้ว (แต่ไม่รวมกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิ ดขึ้นแล้วที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อบริ ษทั ย่อยในเวียดนาม สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
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มิถุนายน 2563) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับและ
การซื้อกิจการของ Thipha Cables, Dovina และ TCI และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชยที่มีการปรับปรุ ง
ตามการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงานไทย) บริ ษทั ใช้ Adjusted Core EBITDA เพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั โดยในการคานวณนั้น “กาไรจากการดาเนิ นงานหลัก” ของบริ ษทั คือผลต่างระหว่างรายได้หลักของบริ ษทั และ
ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายหลักของบริ ษทั ” และ “ต้นทุ นและค่าใช้จ่ายหลัก” ของบริ ษทั คื อ ผลรวมของต้นทุ นขาย ต้นทุ นการ
ให้บริ การ ต้นทุนการให้เช่า ต้นทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนไม่ได้รวมใน Adjusted Core EBITDA
ทั้งนี้ Adjusted Core EBITDA เป็ นหลักการวัดผลการดาเนินงานที่มิได้เป็ นไปตาม TFRS หรื อ IFRS หรื อ US GAAP
บริ ษทั เชื่ อว่าหลักการวัดผลดังกล่าวนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนบางกลุ่มที่ตอ้ งการพิจารณากระแสเงิ นสดในการ
ดาเนิ นงานและความสามารถในการชาระหนี้และรายจ่ายประเภททุนในอดีตของบริ ษทั โดยบริ ษทั เชื่อว่าผูล้ งทุนมักใช้หลักการ
วัดผลนี้เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั
ตารางต่อไปนี้ แสดงการกระทบยอดจากกาไรสุ ทธิ สาหรับปี /รอบระยะเวลาที่ เกี่ ยวข้องต่อ Adjusted Core EBITDA
สาหรับปี /รอบระยะเวลาที่ระบุ

รายได้หลัก(1)
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลัก(2)
กาไรจากการดาเนินงานหลักสาหรับปี /งวด
ปรับปรุ งสาหรับ:
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู ้(3)
ค่าธรรมเนียมวิชาชี พที่เกิดขึ้นครั้งเดียวโดยเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ
แบบย้อนกลับและการซื้อกิจการอื่น
การปรับปรุ งค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (4)
Adjusted Core EBITDA

สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
มิถุนายน
2561
2562
2562
2563
[(ล้ านบาท)]
11,854
11,529
5,764
7,261
10,882
10,710
5,348
6,441
973
819
416
821

หมายเหตุ:
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178
61

193
114

95
34

160
90

1
1,213

40
29
1,195

29
574

14
1,085

(1)
(2)
(3)

(4)

“รายได้หลัก” คือ ผลรวมของรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริ การ และรายได้ค่าเช่า
“ต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลัก” คือ ผลรวมของต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริ การ ต้นทุนการให้เช่า ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย และค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู ้ดงั กล่าว คือ จานวนของกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู ้จากการ
ดาเนินงาน และไม่ได้รวมกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู ้จากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดตาม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “- คาอธิ บายรายการในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม – กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ - สุทธิ ”
“การปรับปรุ งค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน” คือ การประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่สูงขึ้นในส่ วนของค่าชดเชยที่มีการ
ปรับปรุ งตามการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงานไทยในปี 2562

ผูล้ งทุนไม่ควรพิจารณาคาจากัดความของ Adjusted Core EBITDA แยกต่างหากโดยไม่พิจารณาองค์ประกอบอื่น หรื อ
ตีความว่า Adjusted Core EBITDA เป็ นข้อมูลอีกประเภทหนึ่ งที่ใช้เพื่อแสดงกาไรของปี /รอบระยะเวลา หรื อเป็ นเครื่ องบ่งชี้ผล
การดาเนิ นงาน หรื อเป็ นการวัดผลที่ เป็ นมาตรฐานตาม TFRS IFRS หรื อ US GAAP ทั้งนี้ การวัดผลโดยใช้ Adjusted Core
EBITDA ของบริ ษทั อาจไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั การวัดผลอื่น ๆ ซึ่งมีชื่อเรี ยกอย่างเดียวกันกับที่บริ ษทั อื่นใช้ รวมทั้งบริ ษทั
ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั ใช้
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลการดาเนินงานในอดีตของธุรกิจในประเทศเวียดนามของบริษัทในปี 2561 และปี 2562
การวิ เคราะห์ และคาอธิ บายดังต่ อไปนีเ้ ป็ นมุมมองของฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของ Thipha
Cables (แต่ ใช้ กรอบการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายเดิมของ Thipha Cables ในการทาประมาณการสาหรั บธุรกิจปั จจุบัน
ของ Thipha Cables ซึ่ งบริ ษัทซื ้อกิ จการมาในเดื อนมีนาคม 2563 ตามที่ อธิ บายข้ างล่ างนี)้ และผลการดาเนิ นงานของ Dovina
สาหรั บปี 2561 และปี 2562 ซึ่ งจัดทาขึน้ ตาม VAS หรื อนโยบายการบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ (special-purpose accounting
policies) ตามที่ระบุไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะปี 2562 ของ Thipha ที่ตรวจสอบแล้ ว (ตาม
คานิ ยามข้ างล่ างนี)้ ทั้ งนี ้ ข้ อมูลทางการเงิ นที่รวมอยู่และกล่ าวถึงในส่ วนนีน้ าเสนอในสกุลเงิ นดอง อนึ่ ง บริ ษัทซื ้อกิจการของ
Thipha Cables และ Dovina เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และบริ ษัทไม่ เคยมีอานาจควบคุมใด ๆ เหนือการจัดการ กลยุทธ์ และการ
ดาเนินงานประจาวันของบริ ษัทแห่ งใดแห่ งหนึ่งเหล่ านีจ้ นกระทั่งการซื ้อกิจการดังกล่ าวแล้ วเสร็ จ
ทั้งนี ้ VAS และนโยบายการบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะมีความแตกต่ าจาก TFRS, IFRS, US GAAP และหลักการบัญชี
อื่ น ๆ ที่ผ้ ูลงทุนอาจคุ้นเคย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ข้ อมูลทางการเงินต่ อไป ซึ่ งอาจไม่ สามารถเปรี ยบเทียบได้ กับข้ อมูลทางการเงินที่
รวมอยู่ใน “การวิเคราะห์ และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ”
เพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาข้ อมูลในส่ วนนี ้ คาว่ า “ปี 2561” และ “ปี 2562” ให้ หมายถึงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2562 ตามลาดับ โดยทั่วไป ผลการดาเนิ นงานในอดีตของ Thipha Cables และ Dovina ที่นาเสนอในเอกสารนี ้ ไม่ ได้
แสดงถึงผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาใดในอนาคต
ในเดือนสิ งหาคม 2562 Thinh Phat Real Estate – Cables JSC ได้ แยกธุรกิจสายเคเบิล้ ด้ วยการจัดตั้ง Thinh Phat Cables
JSC และโอนสิ นทรั พย์ และหนี ส้ ิ นทั้ งหมดที่ เกี่ยวข้ องกับธุ รกิ จสายเคเบิ ้ลให้ แ ก่ กิจการดังกล่ าว การวิ เคราะห์ และคาอธิ บาย
ข้ างล่ างนีร้ วมข้ อมูลบางอย่ างซึ่ งคัดมาจากงบการเงิ นที่ตรวจสอบแล้ วของ Thinh Phat Real Estate – Cables JSC สาหรั บปี 2561
(“งบการเงินปี 2561 ของ Thipha ที่ตรวจสอบแล้ ว”) และงบการเงิ นรวมเพื่ อวัตถุประสงค์ เฉพาะที่ตรวจสอบแล้ วของ Thinh
Phat Real Estate – Cables JSC และ Thinh Phat Cables JSC สาหรั บปี 2562 (“งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะปี 2562
ของ Thipha ที่ตรวจสอบแล้ ว”) ทั้งนี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลเท่ านั้น ในส่ วนนี ้ “Thipha” หมายถึง ธุรกิจรวมซึ่ งได้ มี
การอธิ บายผลการดาเนินงานไว้ ภายใต้ หัวข้ อ “ผลการดาเนินงานของ Thipha สาหรั บปี 2562 เปรี ยบเทียบกับปี 2561”
ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาข้ อมูลในส่ วนนี ้ และเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูล ข้ อมูลการเงินและการ
วิ เคราะห์ และคาอธิ บายที่ เกี่ยวข้ องข้ างล่ างนีร้ วมผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จอสั งหาริ มทรั พย์ ของ Thinh Phat Real Estate –
Cables JSC สาหรั บปี 2561 และปี 2562 ซึ่ งเป็ นธุรกิจที่แยกออกจากการซื ้อกิจการโดยบริ ษัทในเดือนสิ งหาคม 2562 และไม่ เคย
เป็ นส่ วนหนึ่ งของธุรกิ จของบริ ษัท ดังนั้น ข้ อมูลทางการเงิ นที่นาเสนอและอธิ บายต่ อไปซึ่ งเกี่ยวข้ องกับธุรกิ จสายเคเบิ ล้ ของ
Thipha Cables และธุรกิจอสั งหาริ มทรั พย์ ของบริ ษัทผู้ประกอบการเดิมของ Thipha Cables จึ งแตกต่ างไปจากผลการดาเนินงาน
ในอดีตของ Thipha Cables ซึ่ งข้ อมูลทางการเงิ นในอดีตดังกล่ าวของ Thipha Cables สาหรั บปี 2561 และ 2562 ไม่ เคยมีการ
เปิ ดเผย
รายได้ รวมและกาไรขั้นต้ นรวมของ Thinh Phat Real Estate – Cable JSC และ Thinh Phat Cables JSC สาหรั บปี 2562
เกิดจากธุรกิจสายเคเบิล้ ของ Thinh Phat Real Estate – Cables JSC ซึ่ งต่ อมาเป็ นธุรกิจของ Thinh Phat Cables JSC เป็ นส่ วนใหญ่
นอกจากนี ้ รายได้ และกาไรขั้นต้ นของ Thinh Phat Real Estate - Cables JSC สาหรั บปี 2562 ส่ วนใหญ่ เกิดจากธุรกิจสายเคเบิ ้ล
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ของบริ ษัทดังกล่ าว รายได้ สุทธิ รวมจากการขายสิ นค้ าสาเร็ จรู ปและผลิตภัณฑ์ สาหรั บปี 2562 เท่ ากับ 6,520,656 ล้ านดอง คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.4 ของรายได้ สุท ธิ ร วมทั้ งหมดและต้ นทุ น รวมของสิ น ค้ าสาเร็ จรู ปและผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ขายสาหรั บปี 2562 เท่ ากับ
5,827,832 ล้ านดอง คิ ดเป็ นร้ อยละ 99.6 ของต้ นทุ นรวมของสิ นค้ าที่ ขายได้ และบริ การที่ ให้ ทั้ งนี ้ สิ นค้ าและบริ การ สิ นค้ า
สาเร็ จรู ปส่ วนใหญ่ ประกอบด้ วยสายเคเบิล้ แรงดัน สายเคเบิล้ ทนไฟ สายไฟเปลือย และสายไฟฟ้าสาหรั บอาคาร ดังนั้น บริ ษัทจึ ง
เชื่ อว่ าข้ อมูลทางการเงิ นและแนวโน้ มที่อธิ บายดังต่ อไปนีจ้ ะทาให้ ผ้ ูลงทุนทราบเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานในอดีตของ Thipha
Cables และข้ อมูลทางการเงินดังกล่ าวถือว่ าเป็ นการประมาณการที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของธุรกิจสายเคเบิล้
ของ Thipha ซึ่ งบริ ษัทซื ้อมาในเดือนสิ งหาคม 2562 เสมือนว่ าธุรกิจนั้นเป็ นธุรกิจเดี่ยว (stand-alone business) ในปี 2561 และปี
2562 อย่ างไรก็ตาม ผู้ลงทุนไม่ ควรพิจารณาการวิเคราะห์ และคาอธิ บายข้ างล่ างนี ้ งบการเงินปี 2561 ของ Thipha ที่ตรวจสอบแล้ว
งบการเงิ นรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะปี 2562 ของ Thipha ที่ตรวจสอบแล้ ว และงบการเงิ นปี 2562 ของ Dovina ที่ตรวจสอบ
แล้ ว เพื่ อใช้ แทนการพิ จารณาผลประกอบการรวมของ Thipha Cables และ Dovina เสมือนว่ าผลประกอบการรวมดังกล่ าวได้
จั ดทาขึ น้ สาหรั บปี ที่ นาเสนอไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ เนื่ องจากมีรายการที่ เกี่ยวโยงกันที่ มีนัยสาคัญบางรายการซึ่ งจะต้ องถูกตัด
ออกไปหากมีการนาผลประกอบของกิจการดังกล่ าวมารวมกั
งบการเงิ นที่ตรวจสอบแล้ วของ Dovina ณ วันที่และสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะเรี ยกว่ า “งบการเงินปี
2562 ของ Dovina ทีต่ รวจสอบแล้ ว”
หลักเกณฑ์ การจัดทางบการเงินและข้ อมูลทางการเงินในส่ วนนี ้ และนโยบายการบัญชีที่สาคัญและข้ อสมมติฐานหลักที่
ใช้ ในการจัดทางบการเงินและข้ อมูลทางการเงินดังกล่ าวอธิ บายอยู่ในงบการเงินปี 2562 ของ Dovina ที่ตรวจสอบแล้ ว งบการเงิน
ปี 2561 ของ Thipha ที่ตรวจสอบแล้ ว และงบการเงิ นรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะปี 2562 ของ Thipha ที่ตรวจสอบแล้ ว ทั้งนี ้ ผู้
ลงทุนควรพิ จารณาหลักเกณฑ์ การจั ดทา นโยบายการบัญชี และข้ อสมมติ ฐานดังกล่ าวซึ่ งอธิ บายอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินดังกล่ าวและงบการเงินแต่ ละฉบับที่มกี ารอ้ างถึงในเอกสารนี ้
ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของ Thipha ในปี 2562 และปี 2561
ผลการดาเนินงานของ Thipha สาหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
การวิเคราะห์ และคาอธิ บายดังต่อไปนี้ ให้ขอ้ มูลบางอย่างเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานทางการเงิ นของ Thipha ส่ วน
“ข้ อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของ Thipha สาหรั บปี 2562 เปรี ยบเที ยบกับปี 2561” นี้ ควรพิจารณาควบคู่กับ งบ
การเงินปี 2561 ของ Thipha ที่ตรวจสอบแล้ว และงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะปี 2562 ของ Thipha ที่ตรวจสอบแล้ว
รายได้สุทธิจากการขายสิ นค้าและให้บริ การของ Thipha
รายได้สุทธิ จากการขายสิ นค้าและให้บริ การของ Thipha ลดลง 449,871 ล้านดอง หรื อร้อยละ 6.4 จากเดิม 7,011,446
ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 6,561,575 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงจานวน 393,874 ล้านดอง
หรื อร้อยละ 5.7 ในรายได้จากการขายสิ นค้าสาเร็ จรู ปของ Thipha Cables ซึ่ งประกอบด้วยสายเคเบิ้ลแรงดัน สายเคเบิ้ลทนไฟ
สายไฟเปลือย และสายไฟฟ้าสาหรับอาคาร การลดลงของยอดขายของสิ นค้าสาเร็ จรู ปมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขาย
ให้แก่ Dovina ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง ตามที่ ระบุในส่ วน “ผลการดาเนิ นงานของ Dovina สาหรั บปี 2562 เปรี ยบเที ยบกับปี
2561” ราคาขายของผลิตภัณฑ์โลหะส่ งออกไปยังประเทศอินเดียลดลงเนื่องจากประเทศอินเดียได้เรี ยกเก็บอากรเพื่อต่อต้านการ
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ทุ่มตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์โลหะที่ส่งออกมาจากประเทศเวียดนาม ที่เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ซึ่ งมีผลกระทบในทางลบต่อ
การขายส่ งออกผลิตภัณฑ์ของ Dovina ไปยังประเทศอินเดี ย และเนื่ องจาก Dovina มียอดขายลดลง Dovina จึ งลดคาสั่งซื้ อกับ
Thipha ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อปริ มาณขายสิ นค้าสาเร็ จรู ป และรายได้จากการขายสิ นค้าของ Thipha Cables
ต้นทุนของสิ นค้าที่ขายได้และบริ การที่ให้ของ Thipha
ต้นทุนของสิ นค้าที่ขายได้และบริ การที่ให้ของ Thipha ลดลง 633,367 ล้านดอง หรื อร้อยละ 9.8 จากเดิม 6,484,017 ล้าน
ดองสาหรับปี 2561 เป็ น 5,850,650 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่
ขาย คิ ดเป็ น 608,527 ล้านดอง หรื อร้ อยละ 9.5 โดยการลดลงของต้นทุนของสิ นค้าและบริ การเป็ นผลมาจากการลดลงของ
ปริ มาณขาย และราคาวัตถุดิบที่ลดลง เช่น ทองแดงและอลูมิเนียมในปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
กาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าและการให้บริ การของ Thihpa
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าและการให้บริ การของ Thipha เพิ่มขึ้น 183,496 ล้านดอง
หรื อร้อยละ 34.8 จากเดิม 527,429 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 710,925 ล้านดองสาหรับปี 2562
รายได้ทางการเงินของ Thipha
รายได้ทางการเงินของ Thipha ลดลง 3,597 ล้านดอง หรื อร้อยละ 12.3 จากเดิม 29,348 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น
25,751 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู ้ ทั้งนี้
การลดลงของกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู ้ดงั กล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการรับชาระเงินจากลูกค้าในสกุล
เงินอื่นที่มิใช่สกุลเงินดองซึ่งลดลงเนื่องจากยอดขายส่งออกที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของ Thipha
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของ Thipha ลดลง 9,718 ล้านดอง หรื อร้อยละ 11.1 จากเดิม 87,448 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น
77,730 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่
รับรู ้จานวน 20,834 ล้านดอง หรื อร้อยละ 55.3 จากเดิม 37,665 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 16,831 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดย
มี สาเหตุมาจากการลดลงของการชาระเงิ นในสกุลเงิ นที่ มิใช่ สกุลเงิ นดองให้แก่ ผูจ้ ดั หาสิ นค้าในต่างประเทศในปี 2562 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2561 อนึ่ ง การลดลงบางส่ วนดังกล่าวถูกหักกลบด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเป็ น 10,954 ล้านดอง
หรื อร้อยละ 22.4 จากเดิม 48,825 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 59,799 ล้านดองสาหรับปี 2562 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
มีสาเหตุหลักมาจากยอดเงินกูย้ มื เฉลี่ยของ Thipha ในปี 2562 ซึ่งสูงกว่าในปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการขายของ Thipha
ค่าใช้จ่ายในการขายของ Thipha ลดลง 12,902 ล้านดอง หรื อร้อยละ 9.5 จากเดิม 135,650 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น
122,748 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานคิดเป็ น 18,098 ล้านดอง หรื อร้อยละ
41.8 จากเดิม 43,314 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 25,216 ล้านดองสาหรับปี 2561 การลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจากการกลับรายการส่ วนหนึ่ งซึ่ งเกิ ดขึ้นในปี 2562 ของโบนัสยอดขายสะสมในปี 2560 และปี 2561 เนื่ องจากการไม่
สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การวัดผลการปฏิบตั ิงานเพื่อการจัดสรรโบนัสดังกล่าว ส่งผลให้โบนัสที่จ่ายจากยอดขายลดลงใน
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ปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 การลดลงนี้ ส่วนหนึ่ งถูกหักกลบด้วยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริ การภายนอกองค์กร
(ส่วนใหญ่คือค่าใช้จ่ายการเดินทางและการจัดการ) จานวน 4,088 ล้านดอง หรื อร้อยละ 8.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายการ
เดินทางที่สูงขึ้นจากการเพิม่ ขึ้นของจานวนลูกค้าที่อยูใ่ นระยะไกลและคาสัง่ ซื้อในปี 2562
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปและค่าใช้จ่ายในการบริ หารของ Thipha
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปและค่าใช้จ่ายในการบริ หารของ Thipha เพิ่มขึ้น 10,554 ล้านดอง หรื อร้อยละ 19.4 จากเดิม 54,471 ล้าน
ดองสาหรับปี 2561 เป็ น 65,025 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานคิดเป็ น
22,242 ล้านดอง หรื อร้อยละ 116.6 จากเดิม 19,069 ล้านดอง เป็ น 41,311 ล้านดองสาหรับปี 2562 ซึ่ งส่ วนหนึ่ งถูกหักกลบด้วย
การลดลงของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจานวน 12,431 ล้านดอง หรื อร้อยละ 106.8 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานมีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มจานวนของพนักงานจากการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดย Thinh Phat Cables JSC ภายหลังจากการแยกธุ รกิ จจาก
Thinh Phat Real Estate – Cables JSC อนึ่ง การลดลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็ นผลมากจากการกลับรายการจานวน 795 ล้าน
ดองสาหรับปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเผื่อจานวน 11,636 ล้านดองสาหรับปี 2561
กาไรจากการดาเนินงานสุทธิของ Thipha
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรจากการดาเนินงานสุทธิของ Thipha เพิ่มขึ้น 191,965 ล้านดอง หรื อร้อยละ 68.8 จาก
เดิม 279,208 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 471,173 ล้านดองสาหรับปี 2562
รายได้อื่นของ Thipha
รายได้อื่นของ Thipha เพิ่มขึ้น 24,229 ล้านดอง จากเดิม 1,148 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 25,377 ล้านดองสาหรับปี
2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 21,574 ล้านดองในปี 2562
ค่าใช้จ่ายอื่นของ Thipha
ค่าใช้จ่ายอื่นของ Thipha เพิ่มขึ้น 1,206 ล้านดอง หรื อร้อยละ 98.4 จากเดิม 1,255 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 2,431
ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิของ Thipha
จากสาเหตุที่ กล่าวมาข้างต้น Thipha มี รายได้อื่นสุ ทธิ 22,946 ล้านดองสาหรั บปี 2562 ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิ ดจากธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ Thipha มีค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ 78 ล้านดองสาหรับปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เช่นกัน
กาไรสุทธิทางบัญชีก่อนหักภาษีของ Thipha
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรสุ ทธิ ทางบัญชีก่อนหักภาษีของ Thipha เพิ่มขึ้น 214,989 ล้านดอง หรื อร้อยละ 77.0
จากเดิม 279,130 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 494,119 ล้านดองสาหรับปี 2562
ภาษีเงินได้ธุรกิจของ Thipha
ภาษีเงินได้ธุรกิจ – ปั จจุบนั ของ Thipha เพิ่มขึ้น 41,360 ล้านดอง หรื อร้อยละ 73.5 จากเดิม 56,276 ล้านดองสาหรับปี
2561 เป็ น 97,636 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึ้นของกาไรสุทธิทางบัญชีก่อนภาษีของ Thipha
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กาไรสุทธิหลังหักภาษีของ Thipha
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีของ Thipha ลดลง 173,451 ล้านดอง หรื อร้อยละ 77.7 จากเดิม
223,118 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 396,569 ล้านดองสาหรับปี 2562
ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของ Dovina ในปี 2562 และปี 2561
ผลการดาเนินงานของ Dovina สาหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
การวิเคราะห์และคาอธิ บายดังต่อไปนี้ เกี่ ยวข้องกับผลการดาเนิ นงานทางการเงิ นของ Dovina โดย “ข้ อมูลเพิ่ มเติ ม
เกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของ Dovina สาหรั บปี 2562 เปรี ยบเทียบกับปี 2561” นี้ ควรพิจารณาควบคู่กบั งบการเงินปี 2562 ของ
Dovina ที่ตรวจสอบแล้ว ซึ่งรวมอยูใ่ นเอกสารนี้
รายได้สุทธิจากการขายสิ นค้าและบริ การของ Dovina
รายได้สุท ธิ จ ากการขายสิ น ค้าและการให้บริ การของ Dovina ลดลง 705,242 ล้านดอง หรื อ ร้ อ ยละ 8.5 จากเดิ ม
8,290,697 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 7,585,455 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงจานวน 767,836
ล้านดอง หรื อร้อยละ 9.3 ของรายได้จากการขายสิ นค้าสาเร็ จรู ปของ Dovina (ซึ่ งประกอบด้วยลวดทองแดงและสายไฟเบอร์
ทองแดง ลวดอลูมิเนี ยมและสายไฟเบอร์ อลูมิเนี ยม และเม็ดพลาสติก) โดยส่ วนหนึ่ งถูกหักกลบด้วยการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
สิ นค้า (ส่ วนใหญ่คือทองแดง) จานวน 64,060 ล้านดอง โดยการลดลงของยอดขายของสิ นค้าสาเร็ จรู ปมีสาเหตุหลักมาจากการที่
ประเทศอินเดียได้เรี ยกเก็บอากรต่อต้านการทุ่มตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์โลหะบางอย่างที่นาเข้ามาจากประเทศเวียดนาม เริ่ มตั้งแต่
เดื อนตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ในเดื อนธันวาคม 2562 และในหกเดื อนแรกของปี 2563 Dovina ได้หยุดการส่ งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง
ประเทศอินเดีย และจากัดการส่งออกผลิตภัณฑ์เฉพาะที่จาเป็ นภายใต้ขอ้ ผูกพันทางสัญญาที่มีอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ Dovina ได้หยุด
รับรู ้รายได้จากการให้บริ การในปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้จากการให้บริ การจานวน 1,466 ล้านดองในปี 2561
ต้นทุนสิ นค้าที่ขายและบริ การที่ให้ของ Dovina
ต้นทุนสิ นค้าที่ขายและบริ การที่ให้ของ Dovina ลดลง 733,953 ล้านดอง หรื อร้อยละ 9.0 จากเดิม 8,181,927 ล้านดอง
สาหรับปี 2561 เป็ น 7,447,974 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่ขาย
คิดเป็ น 783,045 ล้านดอง หรื อร้อยละ 9.6 ซึ่ งบางส่ วนถูกหักกลบด้วยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนผลิตภัณฑ์จานวน 50,951 ล้านดอง
การลดลงของต้นทุ นของสิ นค้าสาเร็ จรู ปเป็ นผลมากจากการลดลงของปริ ม าณขายสิ นค้าสาเร็ จรู ป การเพิ่มขึ้ นของต้นทุ น
ผลิตภัณฑ์เป็ นผลมากจากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณขายของผลิตภัณฑ์
กาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าและให้บริ การของ Dovina
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าและให้บริ การของ Dovina เพิ่มขึ้น 28,711 ล้านดอง หรื อ
ร้อยละ 26.4 จากเดิม 108,770 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 137,481 ล้านดองสาหรับปี 2562
รายได้ทางการเงินของ Dovina
รายได้ทางการเงิ นของ Dovina เพิ่มขึ้น 966 ล้านดอง หรื อร้อยละ 2.6 จากเดิ ม 37,013 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น
37,979 ล้านดองสาหรับปี 2562
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ค่าใช้จ่ายทางการเงินของ Dovina
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นของ Dovina ลดลง 16,261 ล้านดอง หรื อร้อยละ 30.1 จากเดิ ม 54,007 ล้านดองสาหรับปี 2561
เป็ น 37,746 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่รับรู ้สาหรับปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 4,585 ล้านดอง หรื อร้อยละ 17.6
จากเดิม 26,057 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 21,472 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดเงินกูย้ ืมเฉลี่ยที่ลดลง
ในปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู ้ลดลง 6,670 ล้านดอง หรื อร้อยละ
29.1 จากเดิ ม 22,945 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 16,275 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชาระเงิน
ให้แก่ผจู ้ ดั หาสิ นค้าในต่างประเทศที่ลดลงในปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการขายของ Dovina
ค่าใช้จ่ายในการขายของ Dovina ลดลง 4,215 ล้านดอง หรื อร้อยละ 12.7 จากเดิม 33,233 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น
29,018 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายวัสดุบรรจุภณั ฑ์จานวน 5,351 ล้านดอง โดยส่วน
หนึ่ งถูกหักกลบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น 1,811 ล้านดอง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมา
จากยอดขายส่ งออกที่ลดลงในปี 2562 อนึ่ ง ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น ๆ สาหรับปี 2562 ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยค่าประกันภัยซึ่ ง
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายการให้บริ การภายนอกองค์กรสาหรับปี 2561
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปและในการบริ หารของ Dovina
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปและในการบริ หารของ Dovina เพิ่มขึ้น 5,520 ล้านดอง หรื อร้อยละ 36.4 จากเดิ ม 15,172 ล้านดอง
สาหรับปี 2561 เป็ น 20,692 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการให้บริ การภายนอก
องค์กรคิดเป็ น 4,225 ล้านดอง หรื อร้อยละ 58.8 อนึ่ ง การเพิ่มขึ้นนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทใหม่ของค่าธรรมเนียมที่
เกิ ดขึ้ นสาหรั บเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตจาก “ค่าใช้จ่ายอื่ น” ซึ่ งรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น” ของ Dovina ในปี 2561 เป็ น
“ค่าใช้จ่ายการให้บริ การภายนอกองค์กร” ซึ่งรวมอยูใ่ น “ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปและในการบริ หาร” ของ Dovina ในปี 2562
กาไรจากการดาเนินงานสุทธิของ Dovina
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรจากการดาเนินงานสุทธิของ Dovina เพิ่มขึ้น 44,632 ล้านดอง หรื อร้อยละ 102.9 จาก
เดิม 43,372 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 88,004 ล้านดองสาหรับปี 2562
รายได้อื่นของ Dovina
รายได้อื่นของ Dovina ลดลง 27 ล้านดอง หรื อร้อยละ 7.4 จากเดิ ม 367 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 340 ล้านดอง
สาหรับปี 2562
ค่าใช้จ่ายอื่นของ Dovina
ค่าใช้จ่ายอื่นของ Dovina ลดลง 434 ล้านดอง หรื อร้อยละ 20.1 จากเดิม 2,154 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 1,720 ล้าน
ดองสาหรับปี 2562
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ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิของ Dovina
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ค่าใช้จ่ายอื่นสุ ทธิ ของ Dovina ลดลง 407 ล้านดอง หรื อร้อยละ 22.8 จากเดิม 1,787 ล้าน
ดองสาหรับปี 2561 เป็ น 1,380 ล้านดองสาหรับปี 2562
กาไรสุทธิทางบัญชีก่อนหักภาษีของ Dovina
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรสุ ทธิ ทางบัญชีก่อนหักภาษีของ Dovina เพิ่มขึ้น 45,040 ล้านดอง หรื อร้อยละ 108.3
จากเดิม 41,584 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 86,624 ล้านดองสาหรับปี 2562
ภาษีเงินได้ธุรกิจของ Dovina
ภาษีเงิ นได้ธุรกิ จของ Dovina เพิ่มขึ้น 3,378 ล้านดอง หรื อร้อยละ 34.3 จากเดิ ม 9,845 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น
13,223 ล้านดองสาหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิทางบัญชีก่อนหักภาษีของ Dovina
กาไรสุทธิหลังหักภาษีของ Dovina
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น กาไรสุ ทธิ หลังภาษีของ Dovina เพิ่มขึ้ น 41,661 ล้านดอง หรื อร้ อยละ 131.3 จากเดิ ม
31,740 ล้านดองสาหรับปี 2561 เป็ น 73,401 ล้านดองสาหรับปี 2562
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ปัจจัยความเสี่ยง
ข้ อความต่ อไปนีอ้ ธิ บายถึงปั จจัยความเสี่ ยงที่สาคัญซึ่ งอาจมีผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิ จ สถานะทางการเงิ น และ
มูลค่ าหุ้ น นอกจากนี ้ ยังอาจมีปัจจัยความเสี่ ยงบางประการที่บริ ษัทไม่ อาจทราบได้ ในปั จจุบัน และปั จจัยความเสี่ ยงอื่ น ๆ ซึ่ งใน
ปั จจุบันบริ ษัทอาจพิจารณาว่ าไม่ มนี ัยสาคัญแต่ อาจส่ งผลกระทบต่ อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และ
โอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต และอาจกลายเป็ นปั จจัยความสี่ ยงที่ มีนัยสาคัญในอนาคต ทั้งนี ้ ปั จจัยความเสี่ ยงเหล่ านี ้
ทั้ งหมดอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อธุรกิ จ สถานะทางการเงิ น ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิ จของ
บริ ษัทได้ ทั้งสิ ้น
เอกสารฉบับนีม้ ีข้อความที่ มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต (forward-looking statement) ซึ่ งมีความ
เสี่ ยงและความไม่ แน่ นอน ซึ่ งผู้ลงทุนต้ องพิ จารณาไปพร้ อมกับคาเตือนเกี่ยวกับการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต ( forwardlooking statement) ที่ปรากฎในตอนต้ นของเอกสารฉบับนี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหั วข้ อ “คานิยาม คาอธิ บายศัพท์
ทางเทคนิ ค และตัวย่ อ” ทั้งนี ้ ผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้ จริ งอาจแตกต่ างจากที่คาดการณ์ ไว้ อันเนื่ องมาจากปั จจัยบางประการ ซึ่ งรวมถึง
ความเสี่ยงตามที่ระบุต่อไปนีห้ รื อความเสี่ยงอื่นๆ ในเอกสารฉบับนี ้
ความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจของบริษัทและการดาเนินการของบริษัท
บริษทั อาจไม่ ประสบความสาเร็จในกลยุทธ์ การลงทุน หรือการรวมบริษทั และกิจการทีเ่ ข้ าซื้อ
ถึงแม้ธุรกิจของบริ ษทั มีการดาเนิ นการมาเป็ นเวลานาน แต่บริ ษทั เพิ่งได้ประกอบธุรกิจในลักษณะที่เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่
เป็ นอยูข่ ณะนี้ ในระยะเวลาไม่นานนัก โดยกลยุทธ์ของบริ ษทั คือการระบุหาธุรกิจเป้ าหมายแล้วตัดสิ นใจและทาการเข้าซื้ อและ
รวมกิ จการ หรื อกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือบริ ษทั ได้ขยายเข้าสู่ ธุรกิ จโลจิสติกส์ผ่านการเข้าซื้ ออดิสร เมื่อเดื อนธันวาคม 2562
และได้ขยายธุรกิจของบริ ษทั ไปเวียดนามผ่านการเข้าซื้ อ Thipha Cables และ Dovina ในเดือนมีนาคม 2563 นอกจากนี้บริ ษทั ยัง
เข้าซื้อ TCI สาเร็ จในเดือนเมษายน 2563 เพื่อเพิม่ ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ให้มากกว่าเดิม ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคงมีแผนที่จะเข้า
ซื้อ ลงทุน หรื อทากิจการร่ วมค้ากับบริ ษทั อื่น ๆ และทาให้จุดยืนในตลาดของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั แข็งแกร่ งขึ้น พร้อมทั้งขยายไปยัง
ตลาดใหม่ๆ มากขึ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ธุรกิจ - กลยุทธ์ ของบริ ษัท - บริ ษัทตั้งใจที่จะเข้ าสู่ตลาดใหม่ ๆ
โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่และผ่ านการเข้ าซื ้อกิจการที่สนับสนุนธุรกิจของบริ ษัทในแง่ ของการขยายผลิตภัณฑ์ และบริ การ ฐานะ
ในตลาด และช่ องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้ า” อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์น้ ีทาให้เกิดความเสี่ ยงจากการประเมินมูลค่า ข้อดี และข้อด้อย
ของการเข้าซื้อกิจการ และโอกาสในการลงทุน ในการบูรณาการและจัดการธุรกิจที่เพิ่งเข้าซื้อ และการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพใน
การดาเนินกิจการของธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั อาจไม่สามารถระบุกลุ่มเป้ าหมายและผูท้ ี่ตอ้ งการขายกิจการที่เหมาะสมได้ หรื อ
อาจจะไม่ประสบความสาเร็ จในการเข้าซื้ อธุ รกิ จที่ เหมาะสมในอนาคต นอกจากนี้ ธุ รกิ จที่ บริ ษทั ได้มาแล้วอาจไม่ประสบ
ความสาเร็ จดังที่วางแผนไว้ ดังนั้น การดาเนิ นการดังกล่าวต้องใช้ความระมัดระวังและการบริ หารจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้
บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ บริ ษทั จะสามารถรวมบริ ษทั ย่อยในเวียดนามกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั ในไทยได้ตามแผนที่
กาหนดไว้ หรื อถ่ายทอดความเชี่ ยวชาญของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกับการผลิตสายแรงดันไฟฟ้ าสู งของบริ ษทั ให้กบั บริ ษทั ย่อยใน
เวียดนามได้
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นอกจากนี้ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการลงทุนยังก่อให้เกิดความเสี่ ยง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


การรวมบุคลากรและการดาเนิ นงานซึ่ งเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการจัดการความเสี่ ยงด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบางประเทศให้ประสบความสาเร็ จ



การได้ขอ้ มูลและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเป้ าหมายก่อนการดาเนิ นธุรกรรมจนเสร็ จสิ้ น ซึ่ งรวมถึงการระบุและ
ประเมินความรับผิด การใช้สิทธิ เรี ยกร้อง หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่ อาจส่ งผลให้เกิ ดการดาเนิ นคดี หรื อความเสี่ ยงด้านกฎ
ข้อบังคับ



การได้มาซึ่งคาอนุญาตของหน่วยงานกากับดูแล ซึ่งรวมถึงคาอนุญาตจากหน่วยงานการแข่งขันทางการค้า (หากจาเป็ น)



การจัดหาเงินทุนโดยมีเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์



การรักษาบุคลากรหลัก ความสัมพันธ์ทางสัญญา ผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การ หรื อลูกค้า



การด้อยค่าของทรัพย์สิน ทั้งสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน (Tangible Asset) และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน (Intangible Asset) รวมถึง
ค่าความนิยม (Goodwill)



การขาดทุนอื่น ๆ จากการดาเนินกิจการและค่าใช้จ่ายของธุรกิจที่บริ ษทั เข้าซื้อหรื อลงทุน



การนาไปใช้ซ่ ึงมาตรการควบคุม กระบวนการขั้นตอน และนโยบายที่ต่อเนื่องในบริ ษทั ที่บริ ษทั เข้าซื้อ และ



การเกิดค่าใช้จ่ายซึ่ งเกิดขึ้นครั้งเดียวที่ไม่ได้วางแผนไว้และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่ งอาจไม่ได้อยูใ่ นงบประมาณ โดย
เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการและการเข้าซื้ อกิจการในปี บัญชีที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งทาให้กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ลดลงในปี
ดังกล่าว

นอกจากนี้ การควบรวมกิ จการ การเข้าซื้ อกิ จการ และการลงทุนอาจไม่ประสบความสาเร็ จ และอาจส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่อกิจการของบริ ษทั สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และราคาซื้ อขายหุ ้น ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การเข้าซื้ อกิ จการและกิ จการร่ วมค้าทั้งที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นและที่ เสร็ จสมบู รณ์ แล้ว ได้แก่ ประโยชน์ที่เกิ ดจากการประสาน
ศักยภาพในการดาเนินการ (synergies) การประหยัดด้านต้นทุน โอกาสในการขยายกิจการ หรื อการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ หรื อหลาย
ประโยชน์รวมกัน และในกรณี ที่มีการถอนการลงทุน ได้แก่ ประโยชน์จากการได้รับผลตอบแทนจากการขายธุรกิจและทรัพย์สิน
ให้แก่ผซู ้ ้ื อซึ่ งเล็งเห็นมูลค่าของธุรกิจและทรัพย์สินได้มากกว่าบริ ษทั อนึ่ ง ในการเข้าซื้ อกิจการ ความสาเร็ จของบริ ษทั ในการ
ได้รับประโยชน์และช่วงเวลาในการได้รับผลประโยชน์ดงั กล่าวขึ้นอยูก่ บั ความสาเร็ จในการรวมธุรกิจและการดาเนิ นงานของ
กิจการที่เข้าซื้ อ อย่างไรก็ตาม แม้วา่ บริ ษทั จะประสบความสาเร็ จในการรวมธุรกิจและการดาเนินงานของกิจการดังกล่าว บริ ษทั
อาจไม่ได้รับประโยชน์หรื อประสานศักยภาพในการดาเนินงาน (synergies) ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้หรื ออาจทาไม่ได้เลย
ดังนั้น ต้นทุนที่คาดการณ์ไม่ได้หรื อความล่าช้าในการรวมบริ ษทั หรื อกิจการที่ซ้ื ออาจทาให้ประโยชน์จากการเข้าซื้ อกิจการลด
น้อยลง
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ดังนั้น หากบริ ษทั ไม่สามารถระบุหาการเข้าซื้อกิจการที่เป็ นไปได้หรื อไม่ประสบความสาเร็ จในการรวมการดาเนินงาน
หรื อไม่ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นการตามกลยุทธ์การควบรวมและการเข้าซื้ อ อาจส่ งกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อการเติบโต ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
บริษทั ต้ องพึง่ พาความสามารถของฝ่ ายบริหารหลักของบริษทั และการมีบุคลากรทีม่ ีทกั ษะ
ความสาเร็ จของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ข้ ึนกับการทางานของฝ่ ายบริ หารหลักของบริ ษทั ได้แก่ ประธานกรรมการคือนาย
ชนินทร์ เย็นสุดใจ และกรรมการบริ ษทั คือ นายประกรณ์ เมฆจาเริ ญ และนายนิรุทธ เจียกวธัญญู และความสาเร็ จของบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ในประเทศเวียดนามเป็ นผลมาจากการทางานของ Mr. Vo Than Thinh ซึ่ ง ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในประเทศเวียดนามประสบการณ์ ชื่อเสี ยงและการได้รับการยอมรับนับ
ถือในวงการอุตสาหกรรมอันยากจะหาบุคคลอื่นมาทดแทนได้ หากต้องมีการสญเสี ยไปซึ่ งผูบ้ ริ หารหลัก รวมถึงบุคลากรที่มี
ข้อมูลความลับทางการค้าและความรู ้วิธีการเฉพาะด้าน โดยเฉพาะบุคลากรที่ ทางานในกิ จการซึ่ งบริ ษทั เพิ่งเข้าซื้ อ หรื อหาก
บริ ษทั ไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทดแทนบุคลากรเดิมได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรื อสรรหาไม่ได้เลย
อาจส่ งกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการเติบโต ธุ รกิ จ สถานะทางการเงิ น ผลประกอบการ และโอกาสทางธุ รกิจของ
บริ ษทั
ความสาเร็ จของบริ ษทั ยังขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการสรรหาและรักษาพนักงานในระดับผูจ้ ดั การและบุคลากรที่ มี
ทักษะ คุณสมบัติ และประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจและอบรมพนักงานของบริ ษทั ให้ สามารถผลิตและจาหน่ายสิ นค้าและ
บริ การของบริ ษทั และเนื่ องจากบริ ษทั อยู่ในระหว่างการปรับใช้กลยุทธ์ที่เร่ งการเติบโตในประเทศไทยและเวียดนาม ดังนั้น
ความสามารถของบริ ษทั ในการสรรหาผูจ้ ดั การและบุคลากรใหม่ โดยเฉพาะฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายจัดจาหน่ ายของบริ ษทั ใน
เวียดนามจึงยิ่งมีความสาคัญขึ้นไปอีกต่อการพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ เนื่ องจากมีการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรในอุตสาหกรรมที่บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจอยู่ ดังนั้น บริ ษทั อาจประสบปั ญหาในการสรรหา รักษา และสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรที่มีทกั ษะ คุณสมบัติ และประสบการณ์ สูงในสายงานนี้ การแข่งขันที่สูงขึ้นในการสรรหาบุคลากรดังกล่าวของบริ ษทั
ต่าง ๆ ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษทั อาจทาให้บริ ษทั ต้องมีตน้ ทุนในเรื่ องค่าตอบแทนสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั
การระบาดใหญ่ ของโรคติดต่ อ เช่ น โรคโควิด - 19 อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผล
ประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั
การอุบตั ิของโรคติดต่อรุ นแรง เช่น โรคโควิด - 19 โรคทางเดิ นหายใจเฉี ยบพลันรุ นแรงที่ ไม่ทราบสาเหตุ (Severe
Acute Respiratory Syndrome หรื อ SARS) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome หรื อ MERS)
ไข้หวัดนก H5N1 หรื อไข้หวัดหมูอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อสภาพการณ์ของการประกอบธุรกิจในภาพรวม
ของประเทศไทย เวียดนาม และต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริ ษทั ดาเนินธุรกิจหรื อมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่ ในปี 2547 การ
อุบตั ิของไวรัส H5N1 หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ “ไข้หวัดนก” ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ทาให้ผคู ้ นเสี ยชีวติ ทัว่ โลก
และส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเศรษฐกิ จของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ในเดื อนเมษายน 2552 การอุบตั ิของไวรัส H1N1
หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ “ไข้หวัดหมู” เกิดขึ้นในเม็กซิโกและแพร่ กระจายไปยังประเทศแถบเอเชียหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย
และเวียดนาม อนึ่ง นับแต่เริ่ มต้นปี 2554 มีรายงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคมือ เท้า และปากจากเชื้อไวรัสในเอเชียตะวันออก
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เฉี ยงใต้ และมีกรณี ติดเชื้อในมนุษย์หลายกรณี รวมทั้งมีผเู ้ สี ยชีวติ โดยเฉพาะในบรรดาเด็ก ๆ และล่าสุดในเดือนมกราคมปี 2563
โรคโควิด - 19 แพร่ กระจายไปยังหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซี ยน ยุโรป และ
อเมริ กาเหนื อ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคอุบตั ิใหม่น้ ี เป็ นการระบาดใหญ่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 และมีการใช้
มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการระบาด นอกจากนี้ รัฐบาลในบางภูมิภาคและในบางประเทศใช้มาตรการจากัดและควบคุมหลาย
มาตรการ ซึ่งรวมถึง มาตรการจากัดการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ การจากัดการรวมตัวกันของประชาชน และนโยบาย
ให้ “อยู่กับบ้าน” หรื อออกคาสั่งให้กักตัว ทั้งนี้ ณ วันที่ ของเอกสารนี้ มี สัญญาณที่ บ่งชี้ ว่าการอุบตั ิ ของโรคโควิด - 19 และ
มาตรการรองรับดังกล่าวส่ งผลกระทบอย่างสู งต่อเศรษฐกิจของประเทศและอาจก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลกอย่าง
ยาวนาน และหากมีการใช้มาตรการอื่นใดที่คล้ายกันหรื อที่เข้มงวดกว่านี้ ก็อาจทาให้เศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิ จโลก
ย่าแย่ลงอี ก นอกจากนี้ ความสามารถของลูกค้าของบริ ษทั ในการพัฒนาและ/หรื อดาเนิ นการโครงการต่าง ๆ ในโรงไฟฟ้ า
โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ งสาธารณะ ปิ โตรเคมี น้ ามันและก๊าซ และอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ อาจถูกจากัดและทาให้
คาสัง่ ซื้อสิ นค้าของบริ ษทั ล่าช้า ระงับไปหรื อมีจานวนลดน้อยลง ทาให้ความต้องการสิ นค้าของบริ ษทั ลดน้อยลงในภาพรวม
ถึงแม้บริ ษทั จะเพิ่มมาตรการด้านสุ ขอนามัยเพื่อรักษาความปลอดภัยและสุ ขภาพของพนักงานของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ก็
ยังอาจขาดแคลนแรงงาน หรื ออาจเกิดการหยุดชะงักของงานหากบุคลากรของบริ ษทั ในประเทศไทยหรื อเวียดนามติดเชื้อ หรื อ
ได้รับผลกระทบจากมาตรการจากัดและควบคุมดังกล่าวทาให้พนักงานไม่สามารถเดิ นทางมายังสานักงานและโรงงานของ
บริ ษทั ได้ ซึ่ งในแต่ละกรณี จะส่ งผลกระทบในทางลบโดยตรงต่อการผลิตของบริ ษทั นอกจากนี้ ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตของ
บริ ษทั (ทั้งในแง่ของเวลาส่ งมอบและต้นทุนในการผลิต) อาจถูกผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญหากรัฐบาลออกมาตรการจากัดหรื อ
มาตรการควบคุมอื่น ๆ ที่ทาให้บริ ษทั ต้องระงับการดาเนิ นงานชัว่ คราวไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนหรื อทั้งหมด ณ สถานที่ผลิต
และ/หรื อที่ สานักงานของบริ ษทั เช่น นับตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ถึงกลางเดื อนพฤษภาคม 2563 เนื่ องจากมาตรการล็อก
ดาวน์ของรัฐบาลเวียดนามอันเนื่องมาจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด – 19 ทาให้ลูกค้าของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามไม่
สามารถมาทาการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าที่ ผลิ ตเสร็ จสมบูรณ์แล้วได้และทาให้บริ ษทั ไม่สามารถส่ งมอบสิ นค้าที่ ผลิตเสร็ จ
สมบูรณ์แล้วให้แก่ลูกค้าดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้ในการรวมบริ ษทั ย่อยในเวียดนามกับกลุ่มของ
บริ ษทั นอกจากนี้ และการอบรมพนักงานในเวียดนามของบริ ษทั ยังต้องล่าช้าออกไป และต้องเปลี่ยนแผนการอบรม ณ สถาน
ที่มาเป็ นการอบรมออนไลน์แทน หากการระบาดของโรคโควิด - 19 ยังคงดาเนินต่อไป ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ
บริ ษทั ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ผ่านการเข้าซื้ อกิจการในต่างประเทศ ในท้ายที่สุด ผลกระทบจากโรคนี้ ต่อตลาดการเงินของ
โลกอาจทาให้บริ ษทั ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรื ออาจเป็ นการเพิ่มต้นทุนในการจัดหาเงินทุน
ณ วันที่ ของเอกสารนี้ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จที่อาจเกิ ดขึ้นต่อประเทศไทย และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซี ยน และ
เศรษฐกิจโลกอันเกิดขึ้นจากโรคโควิด - 19 และระยะเวลาของวิกฤติการณ์ที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ยังเป็ นเรื่ องที่
ไม่แน่นอนอย่างยิง่ และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทาให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ การ
ระบาดของโรคโควิด - 19 ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่น ๆ จะได้รับการควบคุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ จะไม่มีโรคอื่นอุบตั ิข้ ึนอีกในอนาคต แม้วา่ บริ ษทั จะติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด แต่ก็ยงั มีความไม่แน่นอนว่าความล่าช้าและอุปสรรคปั ญหาดังกล่าวข้างต้นจะมีผลต่อธุรกิจ สถานะทางเศรษฐกิ จ
การเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั เพียงใด
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ความผันผวนของราคาของวัตถุดิบที่บริ ษัทใช้ อาจส่ งผลกระทบต่ อการดาเนินงานอย่ างมีประสิทธิภาพ (cost efficiencies) และ
อัตรากาไร (profit margins) ของบริษทั
บริ ษทั ใช้บริ การของผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การจากภายนอกในการจัดหาวัตถุดิบที่บริ ษทั ใช้ในการผลิตสายไฟฟ้ าและ
สายเคเบิ้ลของบริ ษทั วัตถุดิบดังกล่าวรวมถึง ทองแดง (ความบริ สุทธ์ร้อยละ 99.99 ซึ่ งเรี ยกว่า London Metal Exchange Grade
A) อลู มิ เ นี ย ม (ความบริ สุ ท ธิ์ ร้ อ ยละ 99.70 ซึ่ ง เรี ย กว่า Electrical Conductor Grade) และสารโพลี เ มอร์ ทั้ง นี้ ทองแดง และ
อลูมิเนียมเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ประเภท Commodity Metal ซึ่งมีการซื้อขายในตลาด London Metal Exchange และขึ้นอยูก่ บั ความ
ผันผวนของราคาตลาด ทั้งนี้ ต้นทุนของวัตถุดิบและต้นทุนแปรสภาพวัตถุดิบคิดเป็ นจานวนร้อยละ 90.06 ร้อยละ 90.7 และร้อย
ละ 64.4 ของต้นทุนการขายของบริ ษทั ในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามลาดับ
เนื่ องจากการซื้ อวัตถุดิบจากผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การจากต่างประเทศต้องใช้สกุลเงิ นต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์ สหรัฐ ทาให้
บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งด้า นความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย นระหว่า งเงิ น บาทกับ เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ซึ่ ง อาจท าให้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนด้านวัตถุดิบซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินบาท ทั้งนี้ แม้วา่ ส่ วนใหญ่บริ ษทั จะขายสิ นค้าของบริ ษทั ในลักษณะผลิต
สิ นค้าตามคาสั่งซื้ อ (made-to-order) ซึ่ งแม้โดยทัว่ ไปบริ ษทั สามารถคานวณราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปไว้ในราคาสิ นค้าที่
เรี ยกเก็บจากลูกค้าได้เนื่ องจากมีการกาหนดต้นทุนการผลิต ณ วันซื้ อวัตถุดิบก็ตาม แต่หากราคาวัตถุดิบเหล่านี้เพิ่มสู งขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญและบริ ษทั ไม่สามารถปรับราคาซื้ อขายกับลูกค้าให้สะท้อนราคาวัตถุดิบได้อย่างทันเวลาอันเนื่ องมาจากปั จจัยต่าง ๆ
เช่น การแข่งขันในตลาด และจังหวะเวลาในการซื้อวัตถุดิบ หรื อไม่สามารถหาแหล่งสิ นค้าที่มีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสม
ได้ ก็จะทาให้ผลการดาเนิ นงานทางการเงินของบริ ษทั ได้รับ ผลกระทบในทางลบ อนึ่ ง แม้วา่ บริ ษทั จะเข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยน
สกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward exchange contract) เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ แต่
ในกรณี ที่มีความผันผวนสู งในราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ ก็อาจส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ออัตรา throughput marginและระดับ
เงิ นทุ นหมุนเวียนของกลุ่มของบริ ษทั โปรดพิจารณารายละเอี ยดเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงของราคา
วัตถุดิบต่อต้นทุนในการขายของบริ ษทั ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ และคาอธิ บายฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของฝ่ าย
จัดการ - ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานของบริ ษัท”
บริษทั มีความเสี่ยงเกีย่ วกับคู่สัญญาของบริษทั
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ใช้ในโครงการพัฒนา และ/หรื อ โครงการต่าง ๆ ในโรงไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน การ
ขนส่ งสาธารณะ ปิ โตรเคมี น้ ามันและก๊าซ และอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ จึงอาจเกิดการชาระเงินที่ล่าช้า และ/หรื อ การที่
ลูกค้าไม่ชาระเงิน ทั้งนี้ สถานะทางการเงินและความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั ความน่าเชื่อถือทางเครดิตของ
ลูกค้า โดยทัว่ ไปบริ ษทั มักให้ระยะเวลาเครดิตมากกว่า 60 วัน (สู งสุ ด 120 วัน) วัน โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 134 วัน
131 วัน และ 105 วันสาหรับรอบปี 2561 ปี 2562 และในงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามลาดับ โปรดพิจารณา
รายละเอี ยดเพิ่มเติ มในหัวข้อ “คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ ของฝ่ ายจั ดการ — รายการในงบดุล — ลูกหนี ก้ ารค้ าและลูกหนี ้
หมุนเวียนอื่นๆ” อนึ่ง บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ ลูกค้าของบริ ษทั จะชาระเงินตรงเวลาและจะสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ได้ และในกรณี ที่ลูกค้าของบริ ษทั ประสบปั ญหาด้านการเงิน ปั ญหาด้านเงิ นสดหมุนเวียน หรื อผลประกอบการไม่ดี หรื อเกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลก ลูกค้าของบริ ษทั อาจจะไม่สามารถชาระเงินให้แก่บริ ษทั ได้หรื อไม่สามารถชาระได้ทนั เวลา และ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการทางการดาเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดในการดาเนินงานของบริ ษทั
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บริษทั มีความเสี่ยงเกีย่ วกับการกู้ยมื เงินจากนาคาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้จากธนาคารเป็ นจานวนรวม 12,468 ล้านบาท (ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการงิน) ทั้งนี้ ส่ วนใหญ่แล้วบริ ษทั ใช้เงินกูด้ งั กล่าวเป็ นเงิ นทุนในการเข้าซื้ อกิ จการ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capital expenditure) และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั แม้วา่ กระแสเงินสด
ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั และการกูย้ ืมเงินเพื่อชาระหนี้ เดิม (re-finance) ที่ ดาเนิ นมาในอดีตจะเพียงพอในการชาระหนี้ แต่
บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ บริ ษทั จะดาเนินการเช่นนี้ต่อไปได้อีกในอนาคต
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของสัญญาเงินกูธ้ นาคาร โดยบางสัญญาเงินกูใ้ นปั จจับนั ของบริ ษทั จากัด
การจ่ายปั นผลของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งรวมถึง PD Cable (SG) Pte. Ltd., Thipha Cables และ Dovina โดยกาหนดห้ามจ่ายปั นผลให้แก่
บริ ษทั เว้นแต่จะมีการชาระหนี้เงินกูท้ ้ งั จานวนหรื อมีการนาเงินเท่ากับจานวนที่จะจ่ายปั นผลไปชาระหนี้เงินกูแ้ ล้ว และบริ ษทั ยัง
อยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนด (ซึ่งรวมถึงข้อกาหนดทางการเงิน) ที่กาหนดให้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ดารงอัตราส่วนทางการเงิน ผูถ้ ือหุน้ ที่มี
อานาจควบคุมบริ ษทั ต้องถือหุน้ อย่างน้อยร้อยละ 50.0 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั และการถือหุน้ จานวน
หนึ่ งในบริ ษทั อื่นโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังต้องเข้าทาสัญญาจัดจาหน่ายหุน้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดเพื่อระดมทุ นให้ได้มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อจากัดหรื อ
ข้อกาหนดภายใต้สัญญาเงินกูด้ งั กล่าว อาจทาเกิดเหตุผิดสัญญา เกิดหน้าที่ในการชาระหนี้ ก่อนถึงกาหนด หรื อเกิดการผิดสัญญา
อื่น ๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อสภาพคล่องทางการเงิน สถานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิ จ
ของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการผิดสัญญาเงินกูเ้ ป็ นครั้งคราว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “บริ ษัทมีการไม่
ปฏิ บัติตามข้ อกาหนดและข้ อจากัดตามที่กาหนดภายใต้ สัญญาทางการเงินเป็ นครั้งคราว” ในด้านล่าง
นอกเหนือจากนั้น สัญญาเงินกูบ้ างสัญญาของบริ ษทั ยังได้รับการค้ าประกันจากผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุม และ/หรื อค้ า
ประกันจากบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยในกลุ่มของบริ ษทั ในกรณี ที่ผูค้ ้ าประกันประสงค์จะปลดเปลื้องภาระการค้ าประกันของตน
ภายใต้สัญญาค้ าประกันดังกล่าว หรื อปฏิเสธที่จะให้การค้ าประกัน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บริ ษทั
อาจไม่สามารถรี ไฟแนนซ์ หรื อสามารถเข้าทาสัญญาเงิ นกูซ้ ่ ึ งมีขอ้ กาหนดที่ไม่ดอ้ ยไปกว่าเดิมหรื อภายในกาหนดระยะเวลาที่
ต้องการได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้ าประกันโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในหัวข้อ “การวิเคราะห์
และคาอธิ บายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ – บางรายการของงบดุล – หนี”้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีหนี้มีประกันจานวน 9,951 ล้านบาท โดยหนี้ ดงั กล่าวมีการนาทรัพย์สิน ซึ่ งรวมถึง
คลังสิ นค้า ที่ดิน เครื่ องจักร อุปกรณ์โรงงาน เงินสดในบัญชีเงินฝากและหุน้ ของบริ ษทั ย่อยไปเป็ นประกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
การเข้าซื้ อกิ จการของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนาม บริ ษทั ได้มีการเข้าทาสัญญาธนาคารหลายสัญญาซึ่ งบริ ษทั ในมีการนา
ทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามไปเป็ นประกันให้แก่ผใู ้ ห้กู้ โดยหลักประกันภายใต้สญ
ั ญาเงินกูด้ งั กล่าว รวมถึง การ
นาหุ ้นทั้งใน PD Cable (SG) Pte. Ltd., Thipha Cables และ Dovina ไปจานา ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อกาหนด
ภายใต้สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวได้ ผูใ้ ห้กกู้ ็อาจเรี ยกให้ชาระหนี้ หรื อบังคับหลักประกันดังกล่าว รวมถึงเข้าครอบครองและนาทรัพย์
หรื อหุ ้นที่เป็ นหลักประกันดังกล่าวออกจาหน่ายไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าวก็อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อ
อ านาจควบคุ ม บริ ษ ัท ย่อ ยซึ่ งได้มี ก ารทรั พ ย์สิ น หรื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ดัง กล่ า วไปเป็ นหลัก ประกัน และอาจส่ ง ผลให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมและมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ และราคาหุน้ ของบริ ษทั
122

บริษทั มีการไม่ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดและข้ อจากัดตามทีก่ าหนดภายใต้ สัญญาทางการเงินเป็ นครั้งคราว
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับอัตราส่ วนทางการเงินบางประการภายใต้สญ
ั ญทางการเงิน
ที่ ตนเป็ นคู่สัญญา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “บริ ษัทมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิ นจากธนาคาร” ยกตัวอย่างเช่น
ภายใต้สัญญาทางการเงินอันหนึ่ง ในสัญญาทางการเงินฉบับหนึ่ งกาหนดให้ PDITL ดารงอัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม (ซึ่ งเท่ากับจานวนรวมของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดในมือและเงินฝากประจา หารด้วยส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ("อัตราส่ วน D/E")) สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าตั้งแต่ปี 2562 เป็ นต้นไป แต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราส่วน D/E ของ PDITL จะอยูท่ ี่ 2.04 เท่า อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้กยู้ กเว้นข้อกาหนดดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่
31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2563 PDITL ได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้กเู้ พิ่มเติมให้แก้ไขอัตราส่วน D/E สูงสุดเป็ น
10.75 เท่าในปี 2563 และ 3.75 เท่าหรื อน้อยกว่าตั้งแต่ปี 2564 เป็ นต้นไป และในสัญญาทางการเงินอีกฉบับกาหนดให้ PDITL
ดารงอัตราส่ วน D/E สู งสุ ดไม่เกิน 2.5 เท่าตั้งแต่เมษายน 2563 เนื่ องจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อัตราส่ วน D/E ของ PDITL
เท่ากับ 5.23 เท่า ดังนั้น ผูใ้ ห้กจู้ ึงได้ยกเว้นข้อกาหนดดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 30 กันยายน 2563
ในการเข้าซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม PDITL, Thipha Cable และ Dovina ได้มีการเข้าทา
สัญญาทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งกาหนดให้ตอ้ งมีการให้หลักประกันบนทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แต่เนื่ องจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ทาให้ไม่สามารถปลดหลักประกันบนทรัพย์สินดังกล่าวได้
ภายในกาหนดระยะเวลาและทาให้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในประเทศเวียดนามไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวภายใต้
สัญญาทางการเงิ นดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ ของเอกสารฉบับนี้ บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องได้รับคายินยอมจากผูใ้ ห้กูใ้ ห้เลื่อน
กาหนดระยะเวลในการก่อหลักประกันดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ณ วันที่ของเอกสารนี้ ไม่มีผใู ้ ห้กรู้ ายใดแจ้งบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ว่ามีการผิดนัด หรื อเกิดเหตุผิดนัดภายใต้ขอ้ กาหนด
ของสัญญาทางการเงิ น อย่างไรก็ตามผูใ้ ห้กูภ้ ายใต้สัญญาทางการเงิ นอาจใช้สิทธิ ของตนภายใต้สัญญาที่ เกี่ ยวข้องต่อผูก้ ู้ที่ไม่
สามารถรักษาอัตราส่ วนดังกล่าวไว้ได้ ซึ่ งรวมถึง การบอกเลิกการให้สินเชื่ อ การเรี ยกให้ชาระหนี้ ท้ งั หมดโดยพลัน และ/หรื อ
บังคับหลักประกัน การจากัดการจ่ายปั นผลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอื่น ๆ ใช้สิทธิ เยียวยาอื่น ๆ ที่ ตนพึงกระทาได้ ในกรณี
ดังกล่าว บริ ษทั อาจต้องจัดหาสิ นเชื่ออื่นมาทดแทน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ บริ ษทั จะสามารถกูย้ ืมเงินเพื่อ
ชาระหนี้ เดิม (re-finance) ได้ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่คล้ายกันหรื อที่ดีข้ ึน และไม่สามารถรับรองได้ว่าผูใ้ ห้กจู้ ะไม่ประกาศ
เหตุผิดนัด เรี ยกร้องให้ชาระหนี้โดยพลัน หรื อใช้สิทธิเยียวยาอื่นใดกับบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซึ่งอาจทาให้เกิดการผิดนัดในสัญญา
อื่น (cross defaults) ซึ่งบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าทาหรื อจะเข้าทา ทั้งนี้ เหตุผิดนัดหรื อการเรี ยกร้องให้ชาระหนี้ โดย
พลันในเงินกูส้ ญ
ั ญาใด อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อสภาพคล่อง สถานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริ ษทั
บริ ษัทอาจต้ องการแหล่ งเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต และเงื่อนไขของเงินทุนดังกล่ าวอาจจากัดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั
บริ ษทั อาจต้องกูย้ ืมเงินเพิ่มเติมเพื่อเป็ นเงินทุนในการเข้าซื้ อกิจการ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capital expenditure) และ
การลงทุนต่าง ๆ เพื่อดาเนินการตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ การที่มีหนี้สินเพิม่ ขึ้นอาจจากัดสิ ทธิต่าง ๆ ของบริ ษทั
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หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในการดาเนิ นธุรกิจ เนื่ องจากอาจมีเงื่อนไขที่ทาให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบได้ง่ายขึ้นจากสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในทางลบ หรื ออาจจากัดความสามารถของบริ ษทั ในการจ่ายเงินปั นผล ทาให้บริ ษทั ต้องขอความ
ยินยอมในการจ่ายเงินปั นผล ทาให้บริ ษทั ต้องให้หลักประกันบนทรัพย์สินที่สาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งอาจทาให้
บริ ษทั ต้องกันกระแสเงินสดจากการดาเนินงานส่ วนหนึ่ งเพื่อการชาระหนี้ ซึ่ งอาจส่ งผลไปลดให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดสาหรับ
ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capital expenditure) เงินทุนหมุนเวียน หรื อการดาเนิ นกิจกรรมทัว่ ไปของบริ ษทั น้อยลง รวมถึง
จากัดสิ ทธิของบริ ษทั ในการดาเนินธุรกิจเนื่องจากต้องขอความยินยอมจากสถาบันทางการเงินก่อนที่จะดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ
นอกจากนี้ บริ ษทั ไม่สามารถรั บรองได้ว่าบริ ษทั จะได้รับเงิ นทุ นเพิ่มเติ มโดยมี เงื่ อนไขที่ บริ ษทั ยอมรั บได้ และไม่
สามารถรับรองได้วา่ บริ ษทั จะจัดหาเงินทุนนั้นได้หรื อไม่ หากบริ ษทั ไม่สามารถจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขที่ยอมรับได้
ธุรกิจของบริ ษทั ก็จะได้รับผลกระทบในทางลบ
อุตสาหกรรมที่บริ ษัทประกอบธุรกิจมีการแข่ งขันสู ง และการแข่ งขันที่มากขึ้นก็อาจสร้ างแรงกดดันต่ อยอดขายและราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ ของบริษทั
บริ ษทั ดาเนินกิจการในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และต้องเผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่งที่ มีอยู่
เดิมและคู่แข่งใหม่ ๆ ในตลาด จากข้อมูลของ Frost & Sullivan มีบริ ษทั มากกว่า 50 บริ ษทั ในตลาดสิ นค้าประเภทสายไฟฟ้าและ
สายเคเบิ้ ลในประเทศไทย โดยในปี 2562 ผูผ้ ลิ ตรายใหญ่ที่สุด 4 ราย (รวมทั้งบริ ษทั ) มี ส่วนแบ่ งการตลาดรวมกันมากกว่า
ประมาณร้อยละ 67.0 ของตลาดสิ นค้าประเภทสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลทั้งหมด และในเวียดนาม มีผผู ้ ลิตประมาณ 250 ราย โดย
ผูผ้ ลิตรายใหญ่ที่สุด 5 ราย (รวมทั้งบริ ษทั ) มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 85 ของตลาดสิ นค้าประเภทสายไฟฟ้าและสาย
เคเบิ้ลในประเทศเวียดนาม
บริ ษทั สร้ างความแตกต่างด้วยผลงานการดาเนิ นงานในอดี ตและการมุ่งเน้นที่ ผลิ ตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสู ง ปั จจุบนั
บริ ษทั เป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นผูค้ า้ ที่ได้รับการอนุมตั ิ ทาให้สามารถเข้าประมูลโครงการขนาดใหญ่จาก
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิ จ และภาคเอกชนได้ อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริ ษทั โดยปกติจะมาจากการประมูลซึ่ งจะไม่เกิ ดขึ้นซ้ า และ
คาสั่งซื้ อของบริ ษทั ส่ วนใหญ่มาจากการประมูลสาธารณะหรื อการประมูลแบบปิ ด ซึ่ งลูกค้าจะประเมินข้อเสนอประมูลของ
บริ ษทั จากเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ความสามารถทางเทคโนโลยี คุณสมบัติ ประวัติ คุณภาพสิ นค้า ความสามารถในการผลิตให้ได้ตาม
ปริ มาณที่กาหนด ความน่าเชื่อถือในแง่ของการจัดหาสิ นค้าและการจัดจาหน่ายสิ นค้า และราคา หากบริ ษทั ไม่สามารถชนะการ
ประมูลโครงการใหม่ ๆ ได้ หรื อหากคู่แข่งของบริ ษทั จานวนมาก (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) สามารถได้การอนุมตั ิ การ
รับรอง และใบอนุ ญาตในการผลิตสิ นค้าที่ มีอตั รากาไรสู ง และ/หรื อหากมีคู่แข่งจานวนมากได้รับการขึ้นทะเบี ยนเป็ นผูค้ า้ ที่
ได้รับการอนุ มตั ิ ก็จะส่ งผลกระทบต่อความสามารถของบริ ษทั ที่ จะจาหน่ ายสิ นค้าที่ มีอตั รากาไรสู งได้ต่อไป และจะส่ งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
ก่ อนหน้านี้ PDITL มี General Cable Corporation เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น โปรดพิจารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มในหัวข้อ “การ
ประกอบธุรกิ จ— ประวัติความเป็ นมาและการพัฒนาการล่ าสุ ด ” แม้ว่า General Cable Corporation จะถอนการดาเนิ นธุรกิจใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ และถู ก เข้า ซื้ อ โดย Prysmian Group แต่ ก ารที่ ข ้อ ตกลงไม่ ค ้า แข่ ง ที่ ท ากับ General Cable
Corporation ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2563 จึงเป็ นไปได้วา่ General Cable Corporation หรื อบริ ษทั ร่ วม อาจกลับมาผลิต
และ/หรื อ จัดจาหน่ ายสายไฟฟ้ าในประเทศไทย ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าว General Cable Corporation อาจจะเข้ามาเป็ นคู่แข่ง (โดย
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จะต้องได้รับการรับรองและใบอนุญาตที่จาเป็ นในการประกอบกิจการในประเทศไทย และ/หรื อ ได้รับการอนุมตั ิตามที่เกี่ยวข้อง
เช่น ต้องขึ้นทะเบียนเป็ นผูค้ า้ ที่ได้รับการอนุมตั ิ) และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาส
ทางธุรกิจของบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างสู งในตลาดส่ งออกในหลายประเทศ เนื่ องจากต้องผลิตสิ นค้าตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม ทาให้สินค้าที่ผลิตภายใต้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกับสิ นค้าของคู่แข่งรายใหญ่มีลกั ษณะที่คล้ายกัน สามารถ
ใช้แทนกันได้ ดังนั้น บริ ษทั จึ งไม่สามารถรับรองได้ว่าบริ ษทั จะสามารถเข้าสู่ ตลาดที่ อิ่มตัวแล้ว (mature market) หรื อรักษา
ตาแหน่งทางการตลาดของบริ ษทั ในตลาดใหม่ ๆ ได้
นอกจากนี้ คู่แข่งของบริ ษทั ยังอาจเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุน เทคโนโลยี หรื อทรั พยากรต่าง ๆ ได้มากกว่า ซึ่ งบริ ษทั ไม่
สามารถรับรองได้วา่ บริ ษทั จะยังคงสามารถพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตของบริ ษทั เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อไปได้ ซึ่ง
หากบริ ษทั ไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีได้ ก็อาจทาให้ตน้ ทุนการ
ผลิตสูงขึ้น ทาให้บริ ษทั ทากาไรน้อยลง นอกจากนี้ หากบริ ษทั ไม่ประเมินและตอบสนองต่อความคาดหวัง ความนิยม และความ
ต้องการของลูกค้าที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ทนั ท่วงที ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั จะลดน้อยลง และส่ งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั นอกจากนี้ การ
ที่ บริ ษทั ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่สามารถชนะการประมูลโครงการเหนื อคู่แข่งได้ หรื อไม่
สามารถลดต้นทุนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ลดลงและความกดดันด้านราคาที่เพิ่มสู งขึ้น ก็จะส่ งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
ความสามารถของบริษทั ในการเพิม่ ยอดขายสินค้ าทีม่ ีอัตรากาไรสู งขึ้นอยู่กบั การพัฒนาและการปรั บปรุ งโครงสร้ างพืน้ ฐานโดย
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทัง้ ในประเทศไทยและเวียดนาม
ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั (โดยเฉพาะในส่ วนของสิ นค้าที่มีอตั รากาไรสู ง) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็ นวง
กว้างในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างและการปรับปรุ งเครื อข่ายสายส่ งไฟฟ้ า ระบบสื่ อสาร ระบบการ
ขนส่ ง และโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินซึ่ งดาเนินการโดยรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ทาขึ้น
เพื่อรองรับนโยบายของภาครั ฐเพื่อกระตุน้ การเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศไทยและเวียดนาม ดังนั้นเงิ นทุนสนับสนุ น
โครงการพัฒนาดังกล่าวส่ วนใหญ่จะมาจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานในพื้นที่ในประเทศไทยและเวียดนาม หรื อหาก
กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 25 ของลูกหนี้ ทางการค้าของบริ ษทั มาจากลูกค้าสาคัญของบริ ษทั 6
รายแรก โดยลูกค้าสาคัญของบริ ษทั รวมถึง กฟผ. และ กฟภ. ในประเทศไทย และ EVN ในเวียดนาม
แม้วา่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเหล่านี้จะมีการขยายตัวในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา แต่บริ ษทั ไม่สามารถ
รับรองได้ว่าในอนาคตจะมีการขยายตัวในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capital expenditure) งบประมาณ
และแผนการใช้งบประมาณของรัฐบาลสาหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงนโยบายด้านการลงทุนและโครงสร้าง
พื้นฐานก็อาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ ซึ่ งอาจทาให้มีความต้องการสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ ล ลดลง จนกระทบต่อรายได้แ ละ
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั
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บริษทั มีความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา
บริ ษทั ต้องอาศัยสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั ในการแข่งขันให้ประสบความสาเร็ จและทาให้รายได้เติบโต
บริ ษทั ทาการตลาดและจัดจาหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ภายใต้ตราสิ นค้าในหลายระดับ (multi-tier) เช่ น Phelps Dodge, Nation,
Goodland, Thipha Cable และ Dovina
บริ ษ ัท มี สิ ท ธิ สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาในการใช้เ ครื่ อ งหมายการค้า บางอัน ของบริ ษ ัท ในกลุ่ ม General Cable ซึ่ งรวมถึ ง
เครื่ องหมายการค้า PDIC Global Design และ PDIC Globe Design ภายใต้ขอ้ กาหนดของสัญญาเครื่ องหมายการค้ากับ General
Cable (ตามนิ ยามที่ ระบุไว้ดา้ นล่าง) อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ ของเอกสารฉบับนี้ บริ ษทั กาลังอยู่ในระหว่างจดทะเบี ยนกับกรม
ทรัพย์สินทางปั ญญา ประเทศไทย ดังนั้น จนกว่าการจดทะเบียนดังกล่าวจะดาเนินการเสร็ จสิ้น บริ ษทั อาจไม่สามารถบังคับสิ ทธิ
ตามกฎหมายในฐานะผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ต่อบุคคลภายนอกภายใต้กฎหมายไทยได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ การจดทะเบียน
ดังกล่าวจะเสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อจะเสร็ จสิ้ นหรื อไม่ ถึงแม้บริ ษทั มีสิทธิ ทางสัญญาภายใต้สัญญาดังกล่าว แต่
บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ สิ ทธิทางสัญญาดังกล่าวเพียงพอต่อการคุม้ ครองเครื่ องหมายการค้าดังกล่าวของบริ ษทั แล้ว
นอกเหนื อจากนี้ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการจดทะเบียนโอนเครื่ องหมายการค้า Thipha จาก
Thinh Phat Real Estate Cables JSC ให้แก่ Thipha Cables กับ NOIP ในเวียดนาม หากไม่เกิดเหตุการณ์ที่คาดเดาล่วงหน้าไม่ได้
เมื่อบริ ษทั ได้ส่งคาขอและเอกสารทั้งหมดกับ NOIP แล้ว กระบวนการทั้งหมดในการจดทะเบียนโอนเครื่ องหมายการค้าอาจใช้
เวลานานถึง 7 เดื อน และบริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้ว่าคาขอจดทะเบียนโอนเครื่ องหมายการค้าจะเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ในเวลา
ดังกล่าว เนื่องจาก NOIP อาจมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามมา
นอกจากนี้ แม้วา่ เครื่ องหมายการค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั จะได้รับการคุม้ ครองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ยังอาจ
มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการใช้มาตรการป้ องกันต่าง ๆ เพื่อคุม้ ครองเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ในกรณี ที่มีบุคคลภายนอกละเมิด
สิ ทธิในเครื่ องหมายทางการค้าของบริ ษทั ธุรกิจและผลการดาเนิ นงานประกอบการทางการเงินของบริ ษทั ก็อาจได้รับผลกระทบ
ในทางลบ นอกเหนื อจากนี้ แบรนด์ Phrlps Dodge และแบรนด์อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องยังถูกใช้โดยบริ ษทั อื่นซึ่ งบริ ษทั ไม่มีอานาจ
ควบคุมในประเทศอื่นนอกประเทศไทย เนื่ องจากแบรนด์ Phelps Dodge ได้ถูกรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของ PDITL ในกรณี ที่การ
ดาเนินการใดๆ ของบริ ษทั อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยูภ่ ายในกลุ่มของบริ ษทั ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลบต่อแบรนด์ Phelps Dodge ก็อาจ
ส่ งผลกระทบต่อแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ Phelps Dodge และธุรกิจ สถานทางการเงิน ผลการดาเนิ นงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริ ษทั
ประการสุดท้าย บริ ษทั เข้าทาสัญญารักษาความลับกับผูบ้ ริ หารและบุคลากรหลักๆ ของบริ ษทั รวมถึงบุคคลภายนอกที่
บริ ษทั ว่าจ้างมาและอาจได้รับข้อมูลที่มีลิขสิ ทธิ์ ดังกล่าวในระหว่างการจ้างงานหรื อการจัดจ้าง เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวในระหว่างการจ้างงานหรื อการจัดจ้าง รวมถึงในช่วงระยะเวลาหนึ่ งหลังจากสิ้ นสุ ดการจ้างงานหรื อการจัดจ้าง
ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ แม้ว่าบริ ษทั จะดาเนิ นตามขั้นตอนเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาในสิ นค้าและความรู ้วิธีการทาง
เทคนิ ค (technical know-how) ของบริ ษทั แล้ว แต่บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ บุคคลดังกล่าวจะปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ในการ
รักษาความลับของตน

126

บริษทั อาจละเมิดสิทธิในทรัพย์ สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกโดยไม่ ได้ ตั้งใจ
บริ ษทั อาจไม่ทราบถึงสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลภายนอกที่คุม้ ครองเทคโนโลยี การออกแบบ บริ การ หรื อ
อุปกรณ์ที่บริ ษทั ใช้ บุคคลภายนอกอาจฟ้ องร้องบริ ษทั โดยอ้างว่าบริ ษทั ละเมิดสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของพวกเขา การ
ดาเนิ นคดี ความที่ เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ บตั รหรื อทรั พย์สินทางปั ญญาอื่นๆ อาจต้องใช้ตน้ ทุนสู งและใช้เวลามาก และอาจทาให้
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรสาคัญของบริ ษทั ไม่มีเวลาให้กบั การดาเนิ นธุรกิจ การฟ้องร้องเรื่ องการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญายังอาจ
ทาให้บริ ษทั ต้องเข้าทาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซ่ ึงมีค่าใช้จ่ายสูง หรื อต้องหางานออกแบบหรื อเทคโนโลยีอื่นมาทดแทน
หากบริ ษทั ไม่สามารถได้มาซึ่ งสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (หากจาเป็ นต้องมี) ที่มีขอ้ กาหนดที่บริ ษทั ยอมรับได้ บริ ษทั
อาจต้องยุติการดาเนิ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าสายเคเบิ้ลบางประเภท หรื อกระบวนการทางเทคโนโลยีบางอย่าง บริ ษทั อาจ
ได้รับความเสี ยหายหรื อถูกคาสัง่ ห้ามการพัฒนาและการจาหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลบางชนิด
หากบริษทั ไม่ สามารถทาให้ ธุรกิจเติบโตในตลาดใหม่ อื่นๆ หรือหากบริษทั ประสบกับความยากลาบากในการจัดการกับการเติบโต
ของบริษทั ในอนาคต อาจมีผลกระทบต่ อธุรกิจ สถานะทางเศรษฐกิจการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ได้
บริ ษทั มี แผนที่ จะขยายรายได้จากการส่ งออกไปยังตลาดใหม่ๆ และขยายเครื อข่ายกลุ่มลูกค้าผูบ้ ริ โภค (B2C) ของ
บริ ษทั ในเวียดนาม อย่างไรก็ตาม สิ นค้าที่ บริ ษทั มีอยู่ในปั จจุบนั สิ นค้าเดิ มที่ มีการปรับปรุ ง หรื อสิ นค้าใหม่อาจไม่ได้รับการ
ยอมรับหรื อประสบความสาเร็ จในตลาดบางประเทศ เนื่ องจากการแข่งขันทั้งในท้องถิ่นและในระดับนานาชาติ ราคาสิ นค้า
ความชอบของผูบ้ ริ โภค กฎข้อบังคับ การบังคับใช้ก ฎหมาย หรื ออื่นๆ บริ ษทั อาจประสบกับปั ญหาในช่วงแรกและช่วงเปลี่ยน
ผ่านของการขยายธุ รกิ จทั้งในตลาดเดิมและตลาดระหว่างประเทศใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่บริ ษทั ยังไม่ได้สร้าง
เครื อข่ายการจัดจาหน่ายที่แข็งแกร่ ง
ปั จจัยต่อไปนี้อาจทาให้ความต้องการสิ นค้าของบริ ษทั ลดลง และอาจเป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริ ษทั และส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั


สภาวการณ์ที่ไม่มนั่ คงทางอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเมือง หรื อสังคม



การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งทั้งในประเทศหรื อระหว่างประเทศ ซึ่งอาจมีทรัพยากรทางการเงินมากกว่าบริ ษทั



การไม่ ส ามารถใช้ป ระโยชน์จากการลดต้น ทุ นการผลิ ต จากขนาดการผลิ ต (economy of scale) และการประสาน
ศักยภาพการดาเนินงานจากหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ได้



การไม่สามารถต่อสัญญากับลูกค้าในตลาดต่างประเทศได้



การไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ



การไม่สามารถส่ งออกสิ นค้าจากประเทศไทย เวียดนาม หรื อประเทศอื่นๆ ที่บริ ษทั เข้าไปดาเนินกิจการ หรื อเพิ่มกาลัง
การผลิตได้เมื่อยอดขายในตลาดใหม่เพิ่มขึ้น



การไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบใหม่เพิ่มเติมได้ในเงื่อนไขการค้าที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริ มาณ
การผลิต
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การไม่สามารถรักษาคุณภาพและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคได้



การใช้มาตรการลงโทษกับประเทศที่บริ ษทั มีการขายและจัดจาหน่ายสิ นค้า



ข้อจากัดการถือหุน้ ในกิจการโดยชาวต่างชาติ



ข้อจากัดด้านการนาเข้าหรื อส่งออกสิ นค้าของบริ ษทั หรื อสารที่ใช้ในสิ นค้าของบริ ษทั



การไม่สามารถส่ งสิ นค้าจากโรงงานของบริ ษทั ในประเทศไทย เวียดนาม หรื อประเทศอื่นๆ ไปยังประเทศที่เกี่ยวข้อง
หรื อจัดส่งสิ นค้าของบริ ษทั ไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศดังกล่าว เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ไม่ดี



การที่ประเทศที่เป็ นตลาดใหม่ไม่มีระบบทางกฎหมายที่มนั่ คงหรื อน่าเชื่อถือ



การใช้ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อการผลิตทั้งข้อกาหนดใหม่และข้อกาหนดเพิ่มเติ ม การเรี ยกเก็บภาษีหรื อภาษี
ศุลกากรสาหรับผูผ้ ลิตต่างชาติเพิ่มขึ้นเพื่อปกป้ องคู่แข่งในประเทศ หรื อข้อจากัดอื่นๆ



ต้นทุนในการดาเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายในต่างประเทศซึ่ งมีความซับซ้อนและใช้บงั คับกับ
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศของบริ ษทั และผลกระทบทางลบต่าง ๆ เช่น การเปรี ยบเทียบปรับหรื อลงโทษหาก
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎและข้อบังคับดังกล่าว

หากบริ ษทั ไม่สามารถบริ หารจัดการการขยายธุรกิจในตลาดที่บริ ษทั เข้าไปเป็ นผูป้ ระกอบการได้แล้ว หรื อไม่สามารถ
เข้าสู่ ตลาดใหม่ได้ หรื อหากบริ ษทั มีปัญหาในการบริ หารจัดการการเติบโตธุรกิจในอนาคต หรื อไม่ได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุน กรณี ดงั กล่าวอาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษทั
การประกอบธุรกิจของบริษทั อาจทาให้ บริษทั ต้ องมีค่าใช้ จ่ายและความรับผิดทางสิ่งแวดล้ อม
การดาเนินงานของบริ ษทั ทาให้เกิดของเสี ยทั้งในรู ปของแข็งและของเหลว เช่น ตะกอน น้ าเสี ย และการปล่อยก๊าซ ทา
ให้บริ ษทั ต้องปฏิ บัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และมาตรฐานสากลว่าด้วยสิ่ ง แวดล้อมที่ เข้ม งวดมากขึ้ นทุ ก วัน กฎหมาย
ข้อบังคับ และมาตรฐานดังกล่าวจากัดและห้ามการปล่อย กาหนดการกาจัดและจัดการวัสดุและของเสี ย กาหนดความรับผิดใน
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและทาความสะอาด และการแก้ไขความเสี ยหายจากการรั่วไหล การกาจัด หรื อการปล่อยสารหรื อ
วัสดุที่เป็ นอันตราย นอกจากนี้ กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อมในหลายประเทศที่บริ ษทั ดาเนินกิจการอยูอ่ าจกาหนดให้
บริ ษทั ต้องมี ระบบการตรวจสอบติ ดตามและจัด การด้านสิ่ ง แวดล้อ ม และทาให้บริ ษทั ย่อยที่ เกี่ ยวข้องมี ภ าระหน้าที่ ที่ ต ้อ ง
จัดเตรี ยมรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม (“EIAR”) และต้องส่ งรายงาน EIAR ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมตั ิเป็ น
ครั้งคราว รวมถึงต้องจัดให้มีงานก่อสร้างที่ จาเป็ นเพื่อการปกป้ องสิ่ งแวดล้อม หากบริ ษทั ไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดในการส่ ง
รายงาน EIAR และรายงานสิ่ ง แวดล้อมอื่ น ๆ หรื อ ไม่ ไ ด้ใบรั บรองทางสิ่ งแวดล้อ ม ใบอนุ ญ าต หรื อ ต่ อ อายุใ บรั บรองหรื อ
ใบอนุญาตดังกล่าว อาจทาให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องออกคาเตือนหรื อคาสั่ง และ/หรื อ ระงับการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้อง จนกว่า
จะมีรายงาน ใบรับรอง หรื อต่ออายุเรี ยบร้อยแล้ว
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ในฐานะผูผ้ ลิ ต บริ ษทั ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงในเรื่ องความรั บผิดทั้งทางแพ่ง ทางปกครอง และทางอาญาภายใต้
กฎหมายสิ่ งแวดล้อม ทั้งสาหรับการดาเนิ นกิจการในปั จจุบนั และที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้ อนที่อาจเคยเกิดขึ้นในทรัพย์สินของ
บริ ษทั หรื อที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั บริ ษทั อาจมีความรับผิดอย่างมีนยั สาคัญทางแพ่ง ทางปกครอง หรื อทาง
อาญาอันเนื่ องมาจากต้นทุนในการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อม หรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องในอนาคตอันเนื่องมาจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อเกิดความรับผิดจากการปนเปื้ อน
อีกทั้ง เป็ นเรื่ องยากที่จะสามารถคาดเดาได้วา่ จะมีการตรากฎหมายหรื อข้อบังคับว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมเพิ่มเติมในอนาคต
หรื อไม่ หรื อจะมีการบังคับใช้หรื อตีความกฎหมายและข้อบังคับทั้งในปั จจุบนั และอนาคตต่อไปอย่างไร หรื อจะเกิดกรณี ทาง
สิ่ งแวดล้อมใดในสถานที่ ประกอบการของบริ ษทั หรื อสถานที่ ของบุ คคลภายนอกซึ่ งบริ ษทั มี ส่วนต้องรั บผิด อนึ่ ง การตรา
กฎหมายหรื อข้อบังคับใหม่ที่เข้มงวดขึ้น แนวทางปฏิบตั ิที่มีผลผูกพัน การตีความกฎหมายและข้อบังคับในปั จจุบนั อย่างเข้มงวด
ขึ้ น หรื อการกาหนดให้ทาการตรวจสอบหรื อเยียวยาการปนเปื้ อนด้านสิ่ งแวดล้อม ณ สถานที่ ประกอบการของบริ ษทั หรื อ
บุคคลภายนอก อาจทาให้บริ ษทั ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งบางกรณี อาจเป็ นรายจ่ายจานวนมาก
บริษทั ต้ องอาศัยการอนุมัติ ใบอนุญาต ใบรับรอง และคาอนุญาตทีเ่ กีย่ วกับการผลิตและจาหน่ ายสินค้ าและบริการของบริษทั
บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่ งรับรองระดับคุณภาพสู งของผลิตภัณฑ์และบริ การที่บริ ษทั ผลิต
และให้บริ การ ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริ ษทั ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กาหนด บริ ษทั ต้องดูแลให้
แน่ ใ จว่า การด าเนิ น งานของบริ ษ ัทและสิ น ค้า ของบริ ษ ัทเป็ นไปตาม หรื อ เหนื อ กว่า มาตรฐานดัง กล่ า วอย่า งต่ อ เนื่ อง การ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่กาหนดอาจส่ งผลกระทบต่อยอดขายของบริ ษทั หากสิ นค้าของบริ ษทั ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานใหม่ หาก
บริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรื อมาตรฐานทางการตลาดในตลาดที่บริ ษทั จาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ ก็
อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการทางการเงินและธุรกิจของบริ ษทั ได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
“การประกอบธุรกิจ — การควบคุมคุณภาพ”
บริ ษทั ยังต้องขอใบอนุ ญาต ใบรับรอง และหนังสื ออนุ ญาตที่ ออกโดยหน่ วยงานรัฐบาลที่ เกี่ ยวข้องเพื่อผลิตและจัด
จาหน่ ายสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมและตลาดที่ บริ ษทั เข้าไปประกอบการ บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้ว่า
ใบอนุญาตและใบรับรองเหล่านี้ จะต่ออายุได้ในอนาคต และบริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ บริ ษทั จะสามารถต่ออายุหรื อรักษา
ใบอนุ ญาต ใบรับรอง และหนังสื ออนุญาตให้ผลิต จาหน่ าย และ/หรื อส่ งมอบสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ได้ หากใบอนุญาต
ใบรับรอง หรื อหนังสื ออนุญาตเหล่านี้ไม่ได้รับการต่ออายุ และทาให้บริ ษทั ไม่สามารถผลิตสิ นค้าและให้บริ การบางรายการได้
รายได้และความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ก็จะได้รับผลกระทบในทางลบ
มาตรการและระบบการควบคุมคุณภาพที่ล้มเหลวทาให้ สินค้ าบกพร่ องซึ่ งอาจส่ งผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อธุ รกิจและ
ชื่อเสียงของบริษทั
สิ นค้าบางรายการที่ บริ ษทั ผลิตอยู่ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมทางเทคนิ คที่ กาหนดไว้ โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “การประกอบธุรกิจ - การควบคุมคุณภาพ” เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่ใช้โดย
บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า โรงงานไฟฟ้ า และผูร้ ั บเหมาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน หากสิ นค้าบริ ษทั มีขอ้ บกพร่ องหรื อการทางาน
บกพร่ อง หรื อไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะของลูกค้า อาจทาให้ลูกค้าเกิดความเสี ยหายหรื อความสู ญเสี ย ผลกระทบที่อาจ
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เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่บกพร่ องซึ่ งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ อาทิ การเกิดไฟฟ้าดับเป็ นบริ เวณกว้าง หรื อการเกิดความ
ร้อนเกินขีดกาหนดในอุปกรณ์ การเกิดไฟไหม้ ซึ่งเป็ นกรณี ที่สร้างความเสี ยหายและสู ญเสี ยต่อทรัพย์สิน รวมถึงเกิดการบาดเจ็บ
หรื อเสี ยชีวติ ได้ หากพบว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวมีสาเหตุจากข้อบกพร่ องของสิ นค้าของบริ ษทั บริ ษทั อาจต้องชดใช้ให้แก่ลูกค้าและ/
หรื อผูไ้ ด้รับความเสี ยหายสาหรับความสู ญเสี ย ความเสี ยหาย การบาดเจ็บ และ/หรื อการเสี ยชีวิต บริ ษทั ยังอาจได้รับผลกระทบ
อื่นๆ เช่น การฟ้ องร้องดาเนิ นคดี การเสี ยส่ วนแบ่งทางการตลาด การเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และการสู ญเสี ย
รายได้
นอกจากนี้ หากสิ นค้าของบริ ษทั ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพตามปกติของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั อาจต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมจานวนมากในการแก้ไข (ซึ่ งรวมถึง การเรี ยกคืนสิ นค้า) และคืนเงิน/ค่าชดเชยให้แก่ลูกค้า และ/หรื อ ผูบ้ ริ โภคปลายทาง
สาหรับความเสี ยหายที่ได้รับจากข้อ บกพร่ องของสิ นค้า ลูกค้าอาจฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย และภายใต้กฎหมายที่ใช้บงั คับลูกค้า
อาจชนะคดีแม้วา่ ความเสี ยหายจะมิได้เกิดจากความประมาทหรื อความผิดพลาดของบริ ษทั บริ ษทั อาจต้องถูกฟ้องร้องหรื อต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เข้มงวดของประเทศที่บริ ษทั ส่ งออกสิ นค้า การขายสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยสู่ ตลาด การไม่
แจ้งให้หน่วยงานกากับดูแลทราบเกี่ยวกับประเด็นด้านความปลอดภัย การไม่ดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสม หรื อการไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดอื่นเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ นค้าอาจนาไปสู่ การสอบสวนโดยหน่วยงานกากับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย และ/
หรื อการลงโทษ ปั ญหาด้านคุ ณภาพสิ นค้าหรื อความปลอดภัยอาจส่ งผลในทางลบต่อสาธารณชน และทาความเสี ยหายต่อ
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ซึ่งจะเกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษทั ได้
ณ วันที่ ของเอกสารนี้ บริ ษทั ไม่ได้ทาประกันความรับผิดในผลิ ตภัณฑ์สาหรับผลิ ตภัณฑ์ที่บริ ษทั ผลิตในเวียดนาม
เนื่ องจากไม่ได้เป็ นข้อกาหนดทางอุตสาหกรรม และไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ ปฏิ บตั ิกนั โดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรม หากมีการฟ้ องร้อง
บริ ษ ัท ในอนาคตและผูฟ้ ้ อ งร้ อ งชนะคดี ก็ อ าจมี ผ ลกระทบในทางลบอย่า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ธุ ร กิ จ สถานะทางการเงิ น ผล
ประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
การผลิตในโรงงานของบริษทั อาจเกิดการหยุดชะงัก
ณ วันที่ของเอกสารนี้ บริ ษทั มีโรงงานผลิต 4 แห่ งในประเทศไทยและเวียดนาม การดาเนินงานของบริ ษทั มีความเสี่ ยง
โดยปกติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล นอกจากนี้ ความเสี่ ยงด้านการดาเนินงานดังกล่าวและความ
เสี่ ยงอื่นๆ อาจก่อให้เกิ ดความบาดเจ็บ การเสี ยชี วิต ความเสี ยหายร้ายแรงต่อทรัพย์สิน หรื อทรัพย์สิน โรงงานและอุปกรณ์ถูก
ทาลาย และเกิ ดความเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อม และทาให้เกิ ดการหยุดการดาเนิ นงานเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร และบริ ษทั อาจ
ได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญา อนึ่ ง เหตุการณ์ทางสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นภัยอื่นๆ โรคระบาด ความไม่สงบ การก่อการร้ายในวง
กว้าง สภาพอากาศรุ นแรง หรื อภัยธรรมชาติซ่ ึงเกิดขึ้นบ่อยและมีระดับความรุ นแรงขึ้น (เช่น น้ าท่วม) ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายและต้อง
ใช้ทรัพยากรจานวนมากเช่นเดียวกัน หากความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นจากเหตุการณ์ดงั กล่าวนั้นไม่ได้รับการคุม้ ครองภายใต้กรรม
ธรรม์ประกันภัยหรื อไม่สามารถทาประกันภัยได้ และอาจส่ งผลกระทบต่อกาลังการผลิต ความสามารถในการทากาไร และการ
ดาเนินงานของบริ ษทั โดยรวม ความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้นอาจเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานของโรงงานผลิตของบริ ษทั หรื ออาจ
ทาให้ตอ้ งหยุดผลิตที่ไม่ได้กาหนดไว้ทาให้อตั ราการใช้ประโยชน์ของโรงงานผลิตลดลง ซึ่ งทาให้ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน
ลดลง ต้นทุ นในการผลิ ตต่อหน่ วยเพิ่มขึ้ น และส่ งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการทากาไร นอกจากนี้ ยงั เป็ น
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อุปสรรคต่อเส้นทางการจัดส่งสิ นค้าของบริ ษทั ทาให้ตารางการจัดส่งล่าช้า สร้างความยุง่ ยากให้แก่พนักงานของบริ ษทั ในการเข้า
ทางาน ทาให้การดาเนิ นกิ จกรรมในห่ วงโซ่ อุปทานหยุดชะงัก และกาลังการผลิตของบริ ษทั ลดลงเป็ นการชัว่ คราว เหตุการณ์
เหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางธุรกิจการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของ
บริ ษทั
ธุรกิจของบริษัทและแผนการขยายธุรกิจของบริ ษทั ต้ องใช้ ทุนมากและอาจเกิดความเสี่ยงและความไม่ แน่ นอนมากมาย โดยอาจ
ไม่ สามารถทาตามแผนดังกล่ าวไว้ ตามที่คาดการณ์ ไว้ อาจต้ องใช้ เงินเกินงบประมาณ และอาจไม่ บรรลุผลทางเศรษฐกิจหรื อเชิง
พาณิชย์ ตามทีก่ าหนดไว้
บริ ษทั คาดว่าจะจัดหาเงิ นทุนในการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั รวมถึ งการควบรวมกิ จการและการเข้าซื้ อกิ จการ การ
ปรับปรุ งโรงงานของบริ ษทั หรื อค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capital expenditure) อื่น ๆ โดยการกูย้ ืมเงิ น และจากกระแสเงิ นสด
ภายใน หากบริ ษทั ไม่ได้รับเงิ นกู้ที่มีเงื่ อนไขที่ ยอมรั บได้ในเวลาที่ ตอ้ งการ หรื อหากกระแสเงิ นสดภายในไม่เพียงพอที่ จะ
สนับสนุนแผนการเติบโตของบริ ษทั บริ ษทั อาจต้องจัดหาเงินทุนจากออกตราสารด้านทุน (equity financing) เพิ่มเติม ซึ่ งอาจทา
มูลค่าหุน้ ลดลง นอกจากนี้ หากบริ ษทั ไม่สามารถระดมเงินทุนสาหรับค่าใช้จ่ายด้านทุนที่จาเป็ นต่อการรักษา ขยาย หรื อปรับปรุ ง
โรงงานของบริ ษทั ได้ ก็อาจส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุ รกิ จ
ของบริ ษทั
การดาเนินการตามแผนการขยายธุรกิจของบริ ษทั อาจประกอบไปด้วย (ก) การก่อสร้างโรงงานใหม่หรื อขยายโรงงานที่
มี อยู่เดิ ม ซึ่ งอาจทาให้บริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม วิศวกรรม การก่ อสร้ าง การปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบ และการเปิ ด
ดาเนินการโรงงาน และ (ข) การเลือกหุน้ ส่วนทางกลยุทธ์ใหม่ๆ เช่น ผูจ้ ดั จาหน่ายหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าหรื อบริ การรายใหม่ในตลาด
ใหม่ๆ ที่บริ ษทั ตั้งใจที่จะผลิตและ/หรื อขายสิ นค้าของบริ ษทั ซึ่งอาจทาให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ ความล่าช้า ประสิ ทธิภาพ
หรื อคุณภาพของการผลิต หรื อการใช้กาลังการผลิตต่ากว่าระดับที่คาดหวังไว้ ซึ่งอาจทาให้ระยะเวลาการคืนทุนสาหรับการลงทุน
ยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการของบริ ษทั อาจน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรื อโครงการ
ดังกล่าวอาจไม่สามารถดาเนิ นการให้อยูร่ อดได้ในเชิงพาณิ ชย์ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะ
ทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
การฟ้ องร้ อง การดาเนินคดี การสอบสวนของหน่ วยงานรั ฐบาลหรือหน่ วยงานกากับดูแล และ/หรือกระบวนการต่ าง ๆ อาจทาให้
บริษทั เกิดความรับผิดอย่ างมีนัยสาคัญ และส่ งผลกระทบในทางลบต่ อผลประกอบการการดาเนินงานทางการเงินของบริษทั
บริ ษทั อาจตกเป็ นคู่ความเป็ นครั้งคราวในการฟ้องคดี กระบวนการทางกฎหมายหรื ออนุญาโตตุลาการ การสอบสวน
ของรัฐบาลหรื อหน่วยงานกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะประเด็นด้านทรัพย์สินทางปั ญญา การฉ้อฉล การ
ปฏิบตั ิทางธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรม ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ สิ ทธิ เรี ยกร้องที่เกี่ยวกับพนักงาน สิ ทธิ เรี ยกร้องในเรื่ องการผิดสัญญา
และการดาเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์
การสู ้คดีในกระบวนการดังกล่าวอาจทาให้เกิดค่าใช้จ่ายจานวนมาก และทาให้ผบู ้ ริ หารต้องหันเหความสนใจจากการ
ดาเนินงานประจาวัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษทั บริ ษทั ไม่สามารถรับรอง
ได้วา่ บริ ษทั จะสู ้คดีชนะ และไม่สามารถรับรองได้วา่ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับความสาคัญของเรื่ องดังกล่าว ซึ่ งรวมถึง
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การกันสารองทางบัญชี สาหรับคดีความดังกล่าวจะสอดคล้องกับผลลัพธ์อนั เป็ นที่สุดของคดี ความหรื อกระบวนการดังกล่าว
บริ ษทั อาจต้องเรี ยกคืนสิ นค้า หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจสัง่ ให้บริ ษทั ระงับการจัดจาหน่ายและจาหน่ายสิ นค้าบางรายการ การ
ฟ้องคดีและภาพลักษณ์ที่เสื่ อมเสี ยอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสี ยงและยอดขายของบริ ษทั
หากบริ ษทั ไม่สามารถสูค้ ดีหรื อประนีประนอมในการฟ้องคดี กระบวนการทางกฎหมายหรื ออนุญาโตตุลาการ หรื อไม่
สามารถประเมินระดับความร้ายแรงของคดีความนั้นได้อย่างถูกต้อง ก็อาจทาให้บริ ษทั เกิดความรับผิด และในกรณี ที่ความรับผิด
นั้นไม่ได้รับการคุม้ ครองจากการประกันภัยหรื อคุม้ ครองเพียงบางส่วน ย่อมอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ
สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบของรั ฐบาล หรื อการที่บริ ษัทไม่ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ อาจส่ งผลกระทบอย่ างมี
นัยสาคัญต่ อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั
บริ ษทั อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไป กฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัยของสิ นค้าและการแข่งขันทางการค้าในประเทศไทย เวียดนาม และประเทศอื่นๆอื่น ๆ ที่บริ ษทั จาหน่ายสิ นค้า
ของบริ ษทั การแทรกแซงของรัฐบาลและ/หรื อการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบอาจทาให้เกิดกฎระเบียบใหม่ๆใหม่ ๆ และ/หรื อ
การเปลี่ยนแปลงในการตีความกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่ ซึ่ งอาจทาให้เกิดต้นทุนด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงเสี ยเวลาการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หากบริ ษทั ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ ใช้บงั คับ
บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย เช่น การดาเนิ นคดี ซึ่ งอาจทาให้การดาเนินงานหยุดชะงัก และเพิ่มต้นทุนของบริ ษทั ในการ
ประกอบธุรกิจ และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
ประการสุดท้าย การดาเนินงานแบบบูรณาการของบริ ษทั ประกอบด้วยธุรกรรมระหว่างประเทศจานวนมาก ซึ่งรวมถึง
การส่งออกและนาเข้าวัตถุดิบและสิ นค้าที่ผลิต ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาททางการเมืองและ/หรื อทางการค้า หรื อการบังคับใช้กฎหมาย
คุ ้ม ครองฉบับใหม่ ที่จากัด ไม่ ให้บ ริ ษ ัทเข้า ถึ งตลาดบางประเทศ หรื อ เพิ่ ม ต้น ทุ นในการน าเข้า หรื อส่ ง ออกวัส ดุ และสิ นค้า
โดยเฉพาะในประเทศกลุ่มอาเซี ยนที่บริ ษทั เข้าไปดาเนิ นงาน อาจจะส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการผลิต ต้นทุน
การผลิต ผลประกอบการ กาไร และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษัทต้ องใช้ ใบอนุญาตและหนังสื ออนุมัติซึ่งจาเป็ นในการประกอบกิจการ การก่ อสร้ างโรงงานผลิต หรื อการใช้ อุปกรณ์
บางอย่ าง มีความแตกต่ างกันและอาจประสบปัญหาในการขอรั บใบอนุญาตและหนังสืออนุมัติดงั กล่ าว และเมื่อได้ รับแล้ วอาจมี
การแก้ ไขเพิม่ เติม จากัดหรือยกเลิก และอาจไม่ สามารถต่ ออายุได้
บริ ษทั จาเป็ นต้องมีใบอนุญาต หนังสื อรับรอง หนังสื ออนุมตั ิ และความเห็นชอบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิ จ
รวมทั้งการก่อสร้างโรงงาน และใช้งานอุปกรณ์พิเศษบางอย่างในประเทศไทยและเวียดนาม และเมื่อได้รับใบอนุญาต หนังสื อ
รั บรอง หนังสื ออนุ มตั ิ และ/หรื อความเห็ นชอบดังกล่าวแล้ว จะต้องมี การพิจารณาทบทวนตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นครั้งคราว ทั้งนี้ โดยปกติใบอนุญาต หนังสื อรับรอง
หนังสื ออนุ มตั ิ และความเห็ นชอบดังกล่าวจะมีกาหนดระยะเวลา และบริ ษทั คาดว่าจะต้องต่ออายุใบอนุญาตต่าง ๆ ก่อนครบ
กาหนด อย่างไรก็ตามใบอนุญาต หนังสื อรับรอง หนังสื ออนุมตั ิ และความเห็นชอบนั้นโดยทัว่ ไปจะกาหนดเงื่อนไขบางประการ
และบริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ บริ ษทั จะสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ การที่บริ ษทั ไม่สามารถ
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ปฏิ บตั ิได้ตามเงื่ อนไข หรื อไม่สามารถต่ออายุใบอนุ ญาต หนังสื อรับรอง หนังสื ออนุ มตั ิ และความเห็ นชอบที่ จาเป็ นในการ
ประกอบธุรกิจ หรื อต่ออายุล่าช้า อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญกับธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และ
โอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
ในบางกรณี บริ ษทั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทั้งหมดของกฎระเบียบข้อบังคับ ใบอนุญาตก่อสร้าง และวิธีปฏิบตั ิของ
ธุรกิจในบางประเทศที่บริ ษทั เข้าไปประกอบกิจการ เช่น ในประเทศไทย บริ ษทั ยังไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ. 1)
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.5) และ/หรื อ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ. 6) ซึ่ งจาเป็ นในการก่อสร้างและใช้
อาคาร ทั้งนี้ ทางราชการส่วนท้องถิ่นสามารถออกคาสัง่ ให้หยุดใช้อาคารจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต หรื อมีคาสัง่ ให้ร้ื อถอนอาคาร
ดังกล่าว หากบริ ษทั ไม่ได้รับใบอนุ ญาต หรื อไม่สามารถหาสถานที่ ใหม่ได้ทนั เวลา หรื อในเงื่ อนไขที่ เป็ นประโยชน์ต่ อการ
ดาเนิ นการดังกล่าว ย่อมอาจทาให้การดาเนิ นธุรกิจหยุดชะงักและอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะ
ทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั อีกทั้ง บริ ษทั อาจได้รับโทษทางอาญาในกรณี ที่ใช้อาคารโดยฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารของประเทศไทย
ระเบียบข้อบังคับที่เพิ่มขึ้น หรื อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอาจทาให้เกิดความล่าช้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ในการขอรับหรื อต่ออายุใบอนุญาต หนังสื อรับรอง หนังสื ออนุมตั ิ และความเห็นชอบ หรื อต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capital
expenditure) เพิ่มเติม ตลอดจนค่าก่อสร้าง ค่าปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการสาธารณะสุ ข ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั และใช้บงั คับใน
เรื่ องต่าง ๆ รวมถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกจ้าง การปล่อยของเสี ยทางอากาศและทางน้ า การจัดเก็บ บาบัดของเสีย
การปล่อยและกาจัดของเสี ย สถานที่ ต้ งั โรงงาน การทาความสะอาดสถานที่ การใช้น้ าบาดาล การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่เป็ น
อันตราย และเรื่ องอื่น ๆ ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั จาเป็ นต้องมีใบอนุญาต หนังสื ออนุมตั ิ หนังสื อรับรอง และการ
เห็นชอบเป็ นการเฉพาะในเรื่ องดังกล่าว
นอกจากนี้ การดาเนิ นงานของโรงงานของบริ ษทั ยังขึ้นอยูก่ ารที่บริ ษทั สามารถทาสัญญาเช่าหรื อต่ออายุสัญญาเช่า (ไม่
ว่าจะบนเงื่อนไขทางการค้าที่น่าพอใจหรื อไม่ก็ตาม) และจะต้องมีหลักฐานการถือกรรมสิ ทธิ์ที่ดินในรู ปของโฉนดเพื่อหลีกเลี่ยง
การโต้แย้งกรรมสิ ทธิ์ที่ดินและอาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
หากบริ ษทั ไม่ได้รับใบอนุ ญาต หนังสื อรั บรอง หนังสื ออนุ มตั ิ หรื อความเห็ นชอบ ไม่สามารถต่ออายุใบอนุ ญาต
หนังสื อรับรอง หนังสื ออนุ มตั ิ หรื อความเห็ นชอบ ไม่สามารถแก้ไขการไม่ได้ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของใบอนุ ญาต หนังสื อ
รับรอง หนังสื ออนุมตั ิ หรื อความเห็นชอบ หรื อไม่สามารถจัดส่ งหลักฐาน สาเนา หรื อต้นฉบับของใบอนุญาต หนังสื อรับรอง
หนังสื ออนุมตั ิ หรื อความเห็นชอบเมื่อทางราชการที่เกี่ยวข้องร้องขอ บริ ษทั อาจถูกปรับเงินหรื อได้รับบทลงโทษทางปกครอง
หรื อถูกดาเนิ นการทางกฎหมาย รวมทั้งถูกยกเลิกหรื อระงับการดาเนิ นงานของโรงงานของบริ ษทั ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
บริษทั อาจมีความรับผิดเกีย่ วกับอุบัติเหตุทเี่ กิดขึ้นทีโ่ รงงานผลิตของบริษทั
การดาเนินงานโรงงานของบริ ษทั ในประเทศไทยและเวียดนามเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องจักรหนัก และการเกิดอุบตั ิเหตุ
ในโรงงานผลิตของบริ ษทั อาจทาให้พนักงานได้รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิตได้ ทั้งนี้ จากลักษณะการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทาให้
บริ ษทั มีความเสี่ ยงในเรื่ องเครื่ องจักรทางานผิดพลาด ปั ญหาทางเทคนิ ค การใช้และการจัดเก็บวัสดุไวไฟ และความผิดพลาดที่
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เกิดจากการทางานของคน อนึ่ งนอกจากบริ ษทั จะใช้มาตรการและการควบคุมด้านความปลอดภัยเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของประเทศ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมแล้ว บริ ษทั ยังจัดการฝึ กอบรมพนักงาน
รวมทั้งดาเนิ นนโยบายและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุ ขอนามัยและความปลอดภัยในการทางานในบริ ษทั ย่อยทั้งหมดอย่างเข้มข้นและ
สม่ าเสมอ อย่างไรก็ดี นโยบาย การฝึ กอบรม มาตรฐานและมาตรการและระบบด้านความปลอดภัยซึ่ งบริ ษทั นามาใช้อาจไม่
สามารถป้ องกันอุบตั ิเหตุได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ หากเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนในโรงงานของบริ ษทั บริ ษทั อาจจะต้องรับผิดต่อการ
เสี ยชี วิตหรื อความเสี ยหายของทรัพย์สิน ค่ารั กษาพยาบาล การจ่ ายเงิ นสาหรั บการลาเพื่อทาการรักษาพยาบาล ค่าปรับหรื อ
บทลงโทษจากการฝ่ าฝื นกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับ นอกจากนี้ บริ ษทั อาจต้องประสบปั ญหาในเรื่ องธุรกิจหยุดชะงักที่
เกิดจากการที่ตอ้ งปิ ดการทางานของอุปกรณ์ซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับการสอบสวนของทางราชการ หรื อการดาเนิ นมาตรการด้านความ
ปลอดภัยเนื่องจากอุบตั ิเหตุดงั กล่าว อนึ่ ง มาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมซึ่ งกาหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่
บริ ษทั เข้าไปประกอบธุรกิจอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั อันจะส่ งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ชื่อเสี ยง สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
บริษทั อาจไม่ มีการประกันภัยเพียงพอทีจ่ ะคุ้มครองความเสียหายทัง้ ปวงทีเ่ กิดขึ้นซึ่งอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัยสาคัญ
ต่ อการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือในเรื่องอื่น ๆ
โดยทัว่ ไปการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั มีความเสี่ ยงหลายประการที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิตสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ล
ความเสี่ ยงดังกล่าวรวมถึงการระเบิ ด ไฟไหม้ แผ่นดิ นไหว ภัยธรรมชาติ และภัยพิบตั ิ การชารุ ดเสี ยหายของเครื่ องจักร และ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ขดั ข้องหรื อทางานได้ต่ากว่ามาตรฐานของ การติดตั้งหรื อการใช้งานอุปกรณ์โดยไม่เหมาะสม อุบตั ิเหตุ
การก่อความไม่สงบ ความไม่แน่นอนทางการเมือง การก่อการร้าย ปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน การขนส่ งหยุดชะงัก หรื อข้อพิพาท
ด้านแรงงาน ความเสี่ ยงเหล่านี้ อาจทาให้เกิ ดการบาดเจ็บและการสู ญเสี ยชี วิต ทาลายหรื อก่อความเสี ยหายกับทรัพย์สิน และ
อุปกรณ์ และอาจส่ งผลให้การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ถูกจากัด หรื อหยุดชะงักและเกิดความรับผิดทางแพ่งหรื อทางอาญา แม้วา่
บริ ษทั จะประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของความคุม้ ครองด้านประกันภัยของบริ ษทั เป็ นประจา แต่หากเกิ ดความ
เสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญขึ้น กรมธรรม์ประกันภัยที่บริ ษทั ทาไว้อาจไม่เพียงพอที่จะชดใช้ความเสี ยหายดังกล่าว ทั้งนี้ หากความ
เสี ยหายของบริ ษทั มีจานวนเกินกว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ หรื อไม่สามารถเรี ยกร้อง
จากประกันภัยได้ ธุ รกิ จ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุ รกิ จของบริ ษทั อาจได้รับผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญ อนึ่ง ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ บริ ษทั ไม่ได้ทาประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริ ษทั ในประเทศ
เวียดนาม เนื่องจากไม่ได้เป็ นข้อกาหนดทางอุตสาหกรรม หรื อไม่ใช่วธิ ีปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมของบริ ษทั การใช้สิทธิ
เรี ยกร้องสาหรับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั ในอนาคตในกรณี ที่สามารถเรี ยกร้องได้สาเร็ จ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญกับธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั อาจไม่สามารถทาประกันภัยในประเภทที่บริ ษทั เห็นว่าจาเป็ น หรื อได้รับความคุม้ ครองที่จาเป็ นหรื อ
เพียงพอ หรื อในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่บริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากมีการขึ้นเบี้ยประกันภัยอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั หากบริ ษทั ไม่สามารถปรับราคาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไม่วา่ บางส่วนหรื อทั้งหมด
เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ ายด้านเบี้ ยประกันภัยที่ เพิ่ ม สู งขึ้ นได้ ค่าเบี้ ยประกันที่ สูงขึ้ นอาจมี ผลกระทบในทางลบอย่า งมี
นัย ส าคัญ กับ ค่ า ใช้จ่า ยและความสามารถในการทาก าไรของบริ ษทั นอกจากนี้ กรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายที่ บริ ษทั ไม่ ได้ทา
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ประกันภัยไว้อย่างเหมาะสมหรื อเพียงพอ หรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องจานวนมากหนึ่งกรณี หรื อหลายกรณี จากบริ ษทั ได้สาเร็ จและ
มีจานวนเกิ นกว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ มีอยู่ กรณี ดงั กล่าวอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั การเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
ของบริ ษทั (รวมทั้งการเพิ่มค่าเบี้ยประกันภัย การกาหนดความเสี ยหายส่วนแรกจานวนมาก หรื อข้อบังคับในเรื่ องการประกันภัย
ร่ วม) อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญกับธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษัทต้ องเก็บรั กษา คุ้มครอง และ/หรื อ ปรั บปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทให้ ดีขึ้น และบริ ษัทอาจมีความเสี่ยง
เกีย่ วกับการจัดการข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบกิจการ การควบคุมคุณภาพ การติดต่อกับลูกค้า และการดูแล
รั กษาความถูกต้องและประสิ ท ธิ ภ าพด้านการเงิ น ทั้งนี้ ระบบวางแผนทรั พยากรองค์ก รของบริ ษทั และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้รองรับคาสั่งซื้ อ การผลิต การส่ งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั มี
ความสาคัญอย่างยิ่งกับการดาเนินงานของบริ ษทั หากบริ ษทั ไม่ได้จดั สรรหรื อบริ หารจัดการทรัพยากรที่จาเป็ นในการจัดทาและ
รักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม หรื อหากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั เกิ ดการหยุดชะงัก
หรื อไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว อาจทาให้เกิดความผิดพลาดในการทาธุรกรรม การประมวลผลที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ การ
สู ญเสี ยลูกค้า การหยุดชะงักของธุรกิจ หรื อเกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายกับทรัพย์สินทางปั ญญาจากการละเมิดระบบความ
ปลอดภัยรวมทั้งการโจมตีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
การโจมตีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ซอฟต์แวร์ อนั ตราย ความพยายามจะเข้าถึง
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดระบบความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งอาจทาให้ระบบงานหยุดชะงัก มีการ
รั่วไหลของข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อข้อมูลที่มีการคุม้ ครองออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาต และเกิดความเสี ยหายของข้อมูล ทั้งนี้
บริ ษัท เชื่ อ ว่ า บริ ษัท ได้ใ ช้ม าตรการที่ เ หมาะสมเพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นกับ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ระบบปฏิบตั ิการของบริ ษทั จากการโจมตีดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม การที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงช่วงเวลา ลักษณะ และขอบเขต
ของการโจมตี ทาให้บริ ษทั อาจประสบกับปัญหาการหยุดชะงักของการดาเนินงาน เกิดความเสี ยหายกับภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
และเกิ ดความเสี่ ยงต่อข้อมูลส่ วนบุคคล นอกจากนี้ หากระบบบริ หารจัดการข้อมูลของบริ ษทั ไม่ดาเนิ นการเก็บรวบรวม เก็บ
รักษา ประมวลผล และรายงานข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ว่าจะเนื่ องจาก
อุปกรณ์ไม่สามารถใช้การได้ตามปกติหรื อมีขอ้ จากัด การมีซอฟต์แวร์ ไม่เพียงพอ ระบบล่ม การโจมตีการรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ หรื อความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทาของคน อาจทาให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยความสามารถในการวางแผนงานอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ การคาดการณ์และดาเนิ นการตามแผนธุรกิจของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนความสามารถในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเกิดการสูญเสี ยความสามารถไม่วา่ ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังอยูใ่ ต้บงั คับของกฎหมาย และกฎระเบียบที่กาหนดให้องค์กรต่าง ๆ ต้องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วย เช่น ในกรณี ของประเทศไทย พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”)
กาหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ ถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลจะต้องเป็ นไปตามบทบัญญัติของพรบ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาตามพรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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เพื่อเลื่อนการบังคับใช้บทบัญญัติและบทเฉพาะกาลของพรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่หน่วยงานและกิจการต่าง ๆ จาก
เดิ มที่ กาหนดให้บงั คับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ณ ปั จจุบนั จึงไม่สามารถประเมินผลกระทบของพรบ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ จะมีกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ได้อย่างเต็มที่ สาหรั บกรณี ของประเทศเวียดนาม กฎหมายฉบับที่
24/2018/QH14 เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 กาหนดให้กิจการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ ให้บริ การบนเครื อข่ายโทรคมนาคมและอินเตอร์ เน็ตซึ่ งเก็บรวบรวม ใช้ วิเคราะห์ หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผูใ้ ช้บริ การ หรื อข้อมูลที่ผใู ้ ช้บริ การสร้างขึ้นในประเทศเวียดนาม ต้องเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่าวในประเทศเวียดนามตามระยะเวลาที่รัฐบาลเวียดนามกาหนด ซึ่ งกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้ จะมีการเปลี่ยนแปลง
เป็ นครั้งคราว การปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าว และการนากฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ มาใช้ การตีความกฎหมายดังกล่าวใหม่
และการออกกฎหมายว่าด้วยความเป็ นส่ วนตัวและการรั กษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฉบับใหม่ รวมถึ งกฎระเบี ยบและ
ข้อกาหนดใหม่ ๆ อาจทาให้มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพิ่มขึ้น และอาจจากัดหรื อกาหนดให้บริ ษทั ปรับเปลี่ยนการดาเนินงาน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศอาจมีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อผลประกอบการของบริษทั
บริ ษทั มีความเสี่ ยงในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งการแข็งค่าหรื อการอ่อนค่าของเงินบาทไทยและเงิน
ดองของเวียดนามซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่บริ ษทั ในประเทศไทยและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในเวียดนามใช้ในการดาเนิ นงาน และการ
แข็งค่าหรื ออ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ส่วนใหญ่บริ ษทั ใช้ในการซื้ อวัตถุดิบ ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ทั้งนี้ แม้วา่ บริ ษทั จะได้ทาการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว แต่บริ ษทั ก็ไม่อาจรับรองได้วา่ บริ ษทั
จะไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ เนื่ องจาก
สกุล เงิ น ที่ ใ ช้นาเสนองบการเงิ นรวมของบริ ษทั เป็ นเงิ นบาทจึ ง มี ความเสี่ ยงว่าความผันผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ นตรา
ต่างประเทศที่ ใช้ในการแปลงค่าเงิ นเพื่อจัดทางบการเงินรวมของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซึ่ งไม่ใช่เงิ นบาท (เช่น บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ในเวียดนาม) อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินและผลประกอบการของกลุ่มของบริ ษทั
นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินท้องถิ่นเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศที่บริ ษทั ส่ งออกผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไป
จาหน่ายอาจส่งผลในทางลบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ด้วย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
“การวิเคราะห์ และคาอธิ บายฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายจั ดการ —ปั จจั ยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่ อผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท-ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา”
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจมีผลกระทบต่ อสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทั
หนี้ สินทางการเงินของบริ ษทั ทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงในเรื่ องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ ยที่ ไม่เอื้ออานวยอาจส่ งผลในทางลบต่อผลประกอบการและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยที่
เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อต้นทุนทางการเงินในส่ วนที่เกี่ยวกับหนี้ สินของบริ ษทั ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว ทั้งนี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรื อเกิดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อกระแสเงินสดและผลประกอบการของบริ ษทั อย่าง
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มีนยั สาคัญ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการลงทุนของบริ ษทั และดาเนินการตามแผนการขยายกิจการโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การควบรวมกิจการและซื้อกิจการซึ่งย่อมได้รับผลกระทบ
บริษทั อาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากการหยุดงาน การชะลองาน ต้ นทุนแรงงานทีเ่ พิม่ ขึ้น และปัญหาด้ านแรงงานอื่น ๆ
พนักงานของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน แม้ในปั จจุบนั บริ ษทั จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั พนักงานของ
บริ ษทั แต่อาจมีความเป็ นไปได้วา่ จะเกิดข้อพิพาทขึ้นในอนาคต หรื อจานวนพนักงานที่เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานอาจเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ลูกค้าและผูจ้ ดั หาสิ นค้าบางรายของบริ ษทั ก็มีพนักงานที่เป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงาน ดังนั้น การหยุดงานหรื อการ
ชะลองานที่ลูกค้าหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าของบริ ษทั จะต้องประสบอาจส่งผลให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ลดลงหรื อทาให้
ขาดแคลนวัตถุดิบซึ่งอาจนาไปสู่การชะลอตัวหรื อปิ ดโรงงานผลิตของบริ ษทั ในกรณี ที่บริ ษทั ลูกค้าหรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าของบริ ษทั
ประสบปั ญหาการหยุดงานหรื อการชะลองานอันเนื่ องมาจากการดาเนิ นการของพนักงาน ก็อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังอยูใ่ ต้บงั คับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ ยวกับการจ้างงานในประเทศที่บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจอยู่ ใน
กรณี ที่กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ซ่ ึ งเอื้อประโยชน์แก่พนักงานมากกว่ากฎหมายและกฎเกณฑ์เดิมมีผลใช้บงั คับ (เช่น การเพิ่ม
ค่าจ้างขั้นต่าหรื อการลดระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาจ้างโดยพนักงงาน) ก็อาจส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตของบริ ษทั เพิ่มขึ้น และ
อาจส่ งผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั เช่น ในเวียดนาม ประมวลกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ฉบับที่ 45/2019/
QH14 ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 และจะใช้บงั คับทั้งกับนายจ้างและลูกจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยจะเป็ นการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงานของเวียดนามเพื่อให้ความคุม้ ครองแก่ลูกจ้างมากกว่านายจ้าง
นอกจากนี้ ในแต่ละประเทศที่บริ ษทั ประกอบกิ จการ บริ ษทั ต้องอยู่ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้า
เมืองที่ เกี่ ยวข้องกับการจ้างพนักงานภายนอก และข้อกาหนดในเรื่ องวีซ่าและใบอนุญาตทางานสาหรับพนักงานต่างชาติ การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน การตีความกฎหมายแรงงานใหม่ หรื อนโยบายการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น และ/หรื อ การ
ดาเนิ นการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น การกาหนดข้อกาหนดในเรื่ องเกี่ยวกับการทางานล่วงเวลา ในการนี้ อาจทาให้
บริ ษทั ต้องติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น ในบางกรณี อาจมีความเป็ นไปได้วา่
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อาจไม่ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวและการติดตามตรวจสอบดังกล่าวก็ไม่อาจยืนยันได้
ว่าบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวอย่างครบถ้วนในอนาคต นอกเหนื อจากนี้ บริ ษทั ย่อยที่เกี่ยวข้องอาจ
จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการจ้างงาน เช่น เพิ่มการใช้อุปกรณ์และระบบอัตโนมัติ หรื อการเพิ่มจานวนพนักงาน ซึ่ งอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
ประการสุ ดท้าย เนื่ องจากเคยมีกรณี ของการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือของบริ ษทั ในประเทศไทย ในกรณี ที่มีปัญหา
แรงงานขาดแคลนไม่ว่าในประเทศไทยหรื อในตลาดหลักอื่น ๆ ที่ บริ ษทั ประสงค์จะขยายธุ รกิ จออกไป ก็อาจทาให้บริ ษทั มี
ปั ญหาในการสรรหาหรื อรักษาพนักงานไว้ รวมถึงอาจจะมีตน้ ทุนด้านแรงงานที่เพิ่มขึ้น
บริษทั มีความเสี่ยงเกีย่ วกับกฎหมายการแข่ งขันทางการค้ า และกฎระเบียบในเรื่องทางเศรษฐกิจและทางปกครองอื่น ๆ
จากการที่บริ ษทั มีส่วนแบ่งการตลาดที่ สาคัญทั้งในตลาดสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทยและเวียดนาม และ
ตลาดโลจิสติกส์ในประเทศไทย บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่หน่ วยงานกากับดูแลด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรื อศาลอาจ
จากัดหรื อห้ามบริ ษทั มิให้ทาการควบรวมกิ จการ เข้าซื้ อกิ จการ หรื อขายกิ จการใด ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ กรณี การฝ่ าฝื น
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กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอาจเกิดขึ้นจากการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อเข้าเป็ นบริ ษทั ในเครื อแห่ งอื่นในอนาคต ในกรณี เช่นนี้
อาจมีความเป็ นไปได้ที่หน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของแต่ละประเทศจะเข้าตรวจสอบกรณี
ดังกล่าวซึ่ งอาจเกิดผลกระทบ และต้องนากฎหมายการแข่งขันทางการค้ามาใช้บงั คับในการเข้ามาทาการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ล่าสุ ดนี้ ประเทศเวียดนามได้มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับที่ 23/2018/QH14 ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าเมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2561 และกฤษฎีกาฉบับที่ 35/2020/ND-CP (เรี ยกรวมกันว่า “กฎหมายการแข่ งขันทางการค้ าของเวียดนาม”) ซึ่งก็อาจ
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดเวียดนาม เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับ
เก่า กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของเวียดนามฉบับใหม่มีการขยายขอบเขตการบังคับใช้ออกไป นับจากวันที่15 พฤษภาคม
2563 ซึ่ งกฎหมายฉบับที่ 35/2020/ND-CP จะมีผลใช้บงั คับ สภาการแข่งขันทางการค้าแห่ งชาติเวียดนาม (Vietnam National
Competition Council) จะไม่เพียงตรวจสอบส่วนแบ่งการตลาดรวมของบริ ษทั ที่เกิดจากธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการทั้งในและนอก
ประเทศ (ซึ่ งรวมทั้งการซื้ อหุน้ และซื้ อทรัพย์สิน) และธุรกรรมการควบรวมกิจการดังกล่าวเท่านั้น แต่ยงั จะตรวจสอบมูลค่าของ
สิ นทรัพย์รวม ปริ มาณยอดขายหรื อปริ มาณการซื้ อทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตลาดเวียดนามของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในกลุ่มของบริ ษทั
รวมถึง มูลค่าของธุรกรรม เพื่อดูวา่ ธุรกรรมที่ถูกตรวจสอบจะเข้าข่ายต้องมีการแจ้งเกี่ยวกับการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจหรื อไม่
ซึ่ งในระหว่างการจัดตั้งสภาการแข่งขันทางการค้าแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National Competition Council) นั้น องค์กรการ
แข่งขันทางการค้าและผูบ้ ริ โภคของเวียดนาม (Vietnam Competition and Consumer Authority) จะเป็ นหน่วยงานซึ่งควบคุมดูแล
เรื่ องการแข่งขันทางการค้าในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศเวียดนามมีการกาหนด
เพดานมูลค่าธุรกรรมการควบรวมกิจการที่ค่อนข้างต่า บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ บริ ษทั จะไม่ตกอยูภ่ ายใต้กระบวนพิจารณา
คาขออนุญาตการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการในเวียดนามในอนาคต (หากมี) ที่ตอ้ งใช้เวลานาน
การตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการฝ่ าฝื นกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรื อกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองอื่น ๆ แม้จะเป็ นการตรวจสอบที่ยงั ไม่มีหลักฐานพิสูจน์เกี่ ยวกับการฝ่ าฝื นดังกล่าว ก็อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจของบริ ษทั และการดาเนิ นกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ หากพบว่ามีการฝ่ าฝื นกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวจริ งก็
อาจทาให้บริ ษทั ต้องเสี ยค่าปรับเป็ นจานวนมาก และ/หรื อ ถูกผูเ้ สี ยหายใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย อีกทั้ง คาตัดสิ นเกี่ ยวกับ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของหน่ วยงานที่ มีอานาจกากับดูแลหรื อศาลที่ บริ ษทั ได้รับ ซึ่ งรวมถึงการห้ามการกระทาการ
ร่ วมกันเพื่อจากัดการแข่งขันหรื อควบรวมกิจการ หรื อการกาหนดบทลงโทษ การเรี ยกเก็บค่าปรับจานวนมาก หรื อการกาหนด
เงื่ อนไขและภาระหน้าที่ ที่เป็ นภาระสู ง อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อกระแสเงิ นสด สถานะทางการเงิน ผล
ประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
บริษทั อาจต้ องรับรู้ค่าใช้ จ่ายจากการด้ อยค่ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับค่ าความนิยมและสินทรัพย์ อื่น ๆ
บริ ษทั มีค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวนมากหลังจากที่บริ ษทั มีการนาหลักการบัญชีในการเข้าซื้ อกิจการ
มาใช้เกี่ยวกับการเข้าซื้ อกิจการของบริ ษทั รวมถึงการเข้าซื้อกิจการของอดิศร Thipha Cables Dovina และ TCI ทั้งนี้ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2563 ค่าความนิ ยมของบริ ษทั มีจานวน 6,061 ล้านบาท บริ ษทั เห็นว่าการควบรวมและซื้ อกิ จการในอนาคตที่บริ ษทั
วางแผนไว้ตามกลยุทธ์การขยายกิจการของบริ ษทั จะช่วยทาให้รายการค่าความนิยมเพิ่มจากที่มีในปั จจุบนั อย่างมีนยั สาคัญ โดย
บริ ษทั ต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็ นประจาทุก
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ปี นอกจากนี้ บริ ษทั ยังต้องทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบแน่นอน รวมทั้งของที่ดิน
โรงงาน และอุปกรณ์หากมีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าสิ นทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า
ในการประเมินการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้นจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจเป็ นอย่างมาก และจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป การ
ถดถอยในตลาดหนึ่งหรื อหลายตลาดที่บริ ษทั ประกอบกิจการอยู่ หรื อการลดลงของผลดาเนินงานทางการเงิน และ/หรื อแนวโน้ม
ในอนาคตอาจทาให้มูลค่าสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ลดลง และทาให้บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่เกิดการด้อยค่า อนึ่ง บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน อนึ่ง การขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างสาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ
และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
บริษทั ต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกีย่ วกับการควบคุมภายใน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมบางแห่ งภายในกลุ่มของบริ ษทั มีการประกอบธุรกิจในประเทศที่มีปัญหาการทุจริ ต รวมถึง
การทุจริ ตของรัฐบาล บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจตามกฎหมายที่ใช้บงั คับทั้งหมด รวมถึงหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ ยงที่บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมที่ระบุไว้ขา้ งต้น หรื อเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานและตัวแทนของ
บริ ษทั ดังกล่าวอาจไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับหรื อหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งการไม่ปฏิบตั ิดงั กล่าวอาจทาให้
บริ ษทั ได้รับบทลงโทษทั้งทางแพ่งและ/หรื อทางอาญาอย่างมีนยั สาคัญ มีความเสี่ ยงที่จะถูกยึดใบอนุญาตหรื อหนังสื ออนุญาต ถูก
ห้ามทาสัญญากับภาครัฐ ตลอดจนได้รับบทลงโทษอื่นๆอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการลงโทษบริ ษทั พนักงาน ผูบ้ ริ หาร หรื อตัวแทน
ของบริ ษทั และอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อชื่อเสี ยง ธุรกิจ ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษทั
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออาจปรับลดอันดับหรือแนวโน้ มความน่ าเชื่อถือของไทยและเวียดนามได้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประเทศไทยได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดยการจัดอันดับของ Fitch ได้รับอันดับ
ความน่าเชื่อถือ Baa1 โดยการจัดอันดับของ Moody และได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ โดยการจัดอันดับของ Stantard และ
Poor และประเทศเวียดนามได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ BB โดยการจัดอันดับของ Fitch ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ Ba3- โดย
การจัดอันดับของ Moody’s และได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ BB โดยการจัดอันดับของ Stantard และ Poor
ที่ ผ่านมาสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือบางแห่ งได้เตื อนว่าอันดับความน่ าเชื่ อถื อของประเทศไทยและประเทศ
เวียดนามอาจถูกปรับอันดับลงเนื่ องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจและการเงินที่อ่อนแอลง โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้ประเมินจากความสามารถทางการเงินโดยรวมของรัฐบาลไทยหรื อเวียดนามในการชาระหนี้ และความสามารถ
หรื อความพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางการเงินเมื่อถึงกาหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ ในอนาคตสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศจะไม่ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ประเทศเวียดนาม บริ ษทั ไทย หรื อ
บริ ษทั เวียดนาม อนึ่ง การลดลงของอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับหนี้สาธารณะของประเทศไทยหรื อเวียดนามอาจทาให้ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาเงินทุนสาหรับรายจ่ายฝ่ ายทุนและการจัดหาเงิ นอื่นๆ มีจานวนสู งขึ้น อีกทั้งการปรับลดอันดับดังกล่าวอาจส่ งผล
กระทบในทางลบต่อความสามารถของบริ ษทั อื่น ๆ รวมถึงบริ ษทั เองในการจัดหาเงิ นทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ ยที่ ตอ้ งชาระ
สาหรับหนี้ของกิจการ และเงื่อนไขทางการค้าอื่นๆ สาหรับการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม
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ความเสี่ยงเกีย่ วกับประเทศเวียดนาม
ความไม่ แน่ นอนเกีย่ วกับระบบเศรษฐกิจและกฎหมายในประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนามมีเศรษฐกิจแบบผสมโดยมีท้ งั ภาครัฐขนาดใหญ่และภาคเอกชนที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด
โดยรั ฐบาลของประเทศเวียดนามยังคงใช้อานาจควบคุ มเศรษฐกิ จในหลายด้าน และนโยบายเศรษฐกิ จของภาครั ฐยังคงมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อภาคเอกชนซึ่งรวมถึงบริ ษทั ย่อยในเวียดนามของบริ ษทั ด้วยเหตุน้ ี การดาเนินการและนโยบายต่าง
ๆ ที่รัฐบาลเวียดนามเลือกนามาใช้อาจมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดาเนิ นงานประกอบการ และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม
กฎหมายและหน่ วยงานกากับดูแลที่มีผลต่อเศรษฐกิ จเวียดนามยังอยูใ่ นช่วงเริ่ มพัฒนา และยังไม่ได้รับความเชื่ อถือ
เท่ากับของประเทศอื่น ๆ ที่เป็ นประเทศที่พฒั นาแล้ว โดยกฎหมายของเวียดนามยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความสอดคล้องหรื อ
มีความชัดเจน อีกทั้งยังไม่ใช่ระบบกฎหมายที่ มีบรรทัดฐานมาจากคาพิพากษา (Case Law) ซึ่ งจะสามารถช่วยในการตีความ
กฎหมายได้ นอกจากนี้ ถึงแม้จะมีการรับรองให้สามารถนาคาพิพากษาของศาลต่างประเทศมาบังคับใช้ในประเทศเวียดนามได้
แต่ที่ผา่ นมา ก็มีคดีเป็ นจานวนน้อยมากที่ศาลเวียดนามยอมรับให้มีการรับรองและบังคับตามคาตัดสิ นชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
หรื อคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่ องจากยังคงเป็ นดุลยพินิจของศาลเวียดนามที่ ปฏิ เสธจะรับรองและบังคับใช้คา
ตัดสิ นชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรื อคาพิพากษาของศาลต่างประเทศในเวียดนามเนื่องจากเหตุผลด้านนโยบายสาธารณะ
ในทางปฏิ บัติ บ่ อยครั้ งที่ กระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่ วยงานของรั ฐที่ รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องจะเป็ นผูช้ ้ ี ขาดความชอบด้วยกฎหมายและผลการบังคับใช้ตามกฎหมายแทนศาล อนึ่ ง เป็ นเรื่ องยากที่จะ
คาดการณ์วา่ เมื่อใดที่ระบบกฎหมายของเวียดนามจะมีความแน่นอน สามารถคาดการณ์ได้ และมีระบบกฎหมายที่พฒั นามากขึ้น
นอกจากนี้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการติดสิ นบน และการทุจริ ตในเวียดนามก็ยงั ไม่เข้มงวดเท่ากับ
ประเทศอื่นที่มีระบบกฎหมายที่พฒั นาแล้ว และการติดสิ นบน การฉ้อโกง ความผิดปกติดา้ นบัญชี และวิธีปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม
ไม่ชอบกฎหมายหรื อทุจริ ตอื่น ๆ ยังคงตรวจพบได้ยาก อนึ่ ง การทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทาของบุคคลภายนอก และการ
ขาดความโปร่ งใสในกระบวนการยุติธรรม อาจมีผลต่อความสามารถของบริ ษทั ในการคุม้ ครองสิ ทธิ ทางกฎหมายของบริ ษทั ใน
ประเทศเวียดนาม
ทั้งนี้ มีการคาดว่าการเลือกตั้งสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 15 และสภาประชาชนในทุกระดับสาหรับวาระปี 2564 - 2569 จะ
จัดขึ้ นในเดื อนพฤษภาคม 2564 ดังนั้น จึ งเป็ นเรื่ องยากที่ จะคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ในอนาคต เนื่ องจากมี การคาดการณ์ ว่า
โครงสร้างทางกฎหมายของเวียดนามจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันเป็ นผลมาจากการเลือกตั้งสมัชชาแห่ งชาติและสภา
ประชาชน ดังนั้นจึงอาจมีความเป็ นไปได้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายในเวียดนามซึ่งอาจจะส่งผลกระทบบางประการ
ต่อการดาเนินงานของ Thipha Cables และ Dovina ในประเทศเวียดนาม
รั ฐบาลเวียดนามอาจเข้ าครอบครองธุรกิจของบริษัทในเวียดนามในกรณีที่เกิดสงคราม การจลาจล ภัยพิบัติสาธารณะ หรื อเหตุ
ฉุกเฉินระดับชาติ
รัฐธรรมนู ญเวียดนามซึ่ งผ่านการพิจารณาของสมัชชาแห่ งชาติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2556 และกฎหมายฉบับที่
15/2008/QH12 ว่าด้วยการบังคับซื้ อ (compulsory purchase) และการเวนคืนทรัพย์สินซึ่ งผ่านการพิจารณาของสมัชชาแห่ งชาติ
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เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 กาหนดว่ารัฐบาลเวียดนามสามารถบังคับซื้อ หรื อเวนคืนทรัพย์สินได้ในกรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะใช้ทรัพย์สินนั้น (ในกรณี ที่ไม่มีดาเนินการในรู ปแบบอื่น) ในกรณี ต่อไปนี้


มีสงครามหรื อการต่อสูเ้ พื่อป้ องกันประเทศในกรณี ฉุกเฉิ น



มีภยั คุกคามความมัน่ คงของประเทศ



มีความสุ่ มเสี่ ยงว่าจะมีการละเมิดเรื่ องความมัน่ คงของประเทศที่มีความสาคัญยิ่งหรื อเมื่อจาเป็ นต้องเสริ มสร้างหรื อ
คุม้ ครองความมัน่ คงของประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้ องกันและความมัน่ คงของประเทศ



มีความจาเป็ นต้องรับมือกับความเสี่ ยงหรื อจัดการกับภัยธรรมชาติหรื อโรคระบาดใหญ่ หรื อ



มีภยั คุกคามร้ายแรงต่อชี วิต สุ ขภาพ และทรัพย์สินของชาวเวียดนามหากความเสี่ ยงดังกล่าวไม่สามารถป้ องกันได้
ทันเวลา

ตามกฎหมายที่ ใช้บงั คับ ราคาบังคับซื้ อที่ รัฐบาลเวียดนามจะต้องชาระสาหรับทรัพย์สินนั้นจะถูกกาหนดจากมูลค่า
ตลาดของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหรื อราคาของสิ นทรัพย์ที่สามารถนามาเปรี ยบเทียบได้ โดยรัฐบาลเวียดนามจะชาระเงินให้เจ้าของ
ทรัพย์สินที่ตอ้ งถูกบังคับซื้ อในราคาบังคับซื้ อดังกล่าวภายใน 45 วันนับจากวันที่มีการตัดสิ นใจบังคับซื้ อ อย่างไรก็ตาม เจ้าของ
ทรัพย์สินที่ถูกบังคับซื้ ออาจไม่ได้รับชาระราคาบังคับซื้ อเต็มจานวน ในกรณี ที่มีความเสี ยหายทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต ซึ่ ง
รวมถึงความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นโดยตรงและความเสี ยหายสื บเนื่ องซึ่ งเกิ ดขึ้นจากหรื อเกี่ ยวกับการสู ญเสี ยกรรมสิ ทธิ์ และอานาจ
ควบคุมทรัพย์สินดังกล่าว
บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ จะไม่มีการเวนคืนทรัพย์สินเป็ นของรัฐ การยึดทรัพย์สินทางปกครอง ข้อจากัดในการส่ง
สกุล เงิ น ต่ า งประเทศกลับประเทศเกิ ดขึ้ นในอนาคตไม่ ว่า จะเนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงทางด้า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง หรื อ
ผลประโยชน์ของชาติ นอกจากนี้ บริ ษทั ก็ยงั ไม่สามารถรับรองได้วา่ สิ ทธิตามกฎหมายของ Dovina และ/หรื อ Thipha Cables จะ
ได้รับการรับรองและบังคับใช้ได้ตามกระบวนการทางกฎหมายหรื ออนุญาโตตุลาการทั้งในประเทศเวียดนามหรื อในประเทศอื่น
ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้แม้วา่ กฎหมายในปั จจุบนั จะกาหนดให้ผลู ้ งทุนต่างชาติสามารถได้รับการพิจารณาให้ได้รับ
ค่าชดเชยในกรณี ที่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายของเวียดนามสร้างความเสี ยหายให้กบั ผลประโยชน์ของผูล้ งทุน แต่ก็ยงั ไม่มีความ
ชัดเจนว่าจะมีการประเมินความเสี ยหายดังกล่าวอย่างไร หรื อจะมีการกาหนดหรื อจ่ายค่าชดเชยอย่างไร ดังนั้น บริ ษทั จึ งไม่
สามารถรับรองได้วา่ การลงทุนของบริ ษทั ในประเทศเวียดนามจะไม่ถูกเวนคืนเป็ นของรัฐ รวมถึงจะไม่มีการกระทาอื่นของรัฐที่
อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของการลงทุนดังกล่าวในประเทศเวียดนาม
บริษทั อาจถูกโต้ แย้ งเกีย่ วกับกรรมสิทธิ์ในทีด่ นิ ซึ่งโรงงานของบริษทั ตั้งอยู่หรือโครงการในอนาคตของบริษทั ตั้งอยู่หรือจะตั้งอยู่
ตามกฎหมายของเวียดนาม กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินเป็ นของประชาชนชาวเวียดนามทั้งหมดโดยรัฐเป็ นผูด้ ูแลสิ ทธิ ในที่ดิน
ดังกล่าวในนามของประชาชน อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามอนุญาตให้มีการถือครองสิ ทธิในการใช้ที่ดินได้ และเวียดนามได้
นาระบบการจดทะเบียนสิ ทธิการใช้ที่ดินมาใช้ โดยสิ ทธิการใช้ที่ดินที่มอบให้บุคคลหรื อองค์กรใดจะได้รับการคุม้ ครองและมีผล
ผูกพันบุ คคลภายนอก ยกเว้นกรณี ที่รัฐบาลเวียดนามมีความจาเป็ นต้องบังคับเพิกถอนตามเหตุที่กาหนดไว้ในกฎหมายของ
เวียดนาม นอกจากนี้ การโอนสิ ทธิการใช้ที่ดิน และ/หรื อกรรมสิ ทธิ์ในสิ่ งปลูกสร้างในประเทศเวียดนามยังต้องมีข้ นั ตอนการจด
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ทะเบียนและการยืน่ ขอจดทะเบียนหลายขั้นตอนซึ่งอาจใช้เวลาดาเนินการยาวนานกว่าจะแล้วเสร็ จ ดังนั้น ในอนาคตในบางกรณี
บริ ษทั อาจครอบครอง ดาเนินการ หรื อพัฒนาโครงการที่อาจยังไม่ได้ดาเนินขั้นตอนในเรื่ องการใช้สิทธิให้เสร็ จสิ้นอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ เช่นเดียวกับการบังคับซื้อหรื อเวนคืนทรัพย์สินโดยรัฐบาลเวียดนามตามกฎหมายฉบับที่ 45/2013/QH13 ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาของสมัชชาแห่ งชาติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิ กายน 2556 รัฐบาลเวียดนามอาจริ บคืนสิ ทธิ ในการใช้ที่ดินในกรณี
ต่อไปนี้


มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการป้ อ งกัน ประเทศและความมั่น คงของประเทศ และเพื่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมเพื่ อ
ผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์สาธารณะ



มีการละเมิดกฎหมายที่ดิน หรื อ



มีการสิ้ นสุ ดสิ ทธิ การใช้ที่ดินตามกฎหมาย การคืนที่ ดินโดยสมัครใจ หรื อการริ บคืนเนื่ องจากเป็ นอันตรายต่อ ชี วิต
มนุษย์

นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินในกรณี ที่จาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในการ
ป้ องกันประเทศและการรักษาความมัน่ คงของประเทศ หรื อในกรณี สงคราม เหตุฉุกเฉิ น หรื อเพื่อการป้ องกันภัยธรรมชาติหรื อ
รับมือกับภัยธรรมชาติ
บริ ษทั ไม่สามารถรับรองกับผูล้ งทุนได้วา่ จะไม่มีการโต้แย้งของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับสิ ทธิ ในการใช้ที่ดินของบริ ษทั
แม้วา่ จะมีการดาเนิ นการเรื่ องการใช้สิทธิ โดยชอบแล้วก็ตาม และ/หรื อจะไม่เกิดการบังคับซื้ อหรื อการเวนคืนที่ดินในภายหน้า
ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดาเนิ นงานประกอบการและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ใน
ประเทศเวียดนาม
กฎหมายภาษีของเวียดนามอาจมีการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
บรรดากฎหมายและกฎเกณฑ์ดา้ นภาษีที่สาคัญของเวียดนาม (รวมถึงและแต่ไม่จากัดเพียงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและค่าสิ ทธิ ) ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญนับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 และยังคงได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมและชี้แจงอย่างต่อเนื่ องเมื่อเกิดประเด็นปั ญหาในการตีความหรื อการนาไปใช้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานะทาง
ภาษีของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนาม กฎหมายภาษี หรื อการตีความกฎหมายและนโยบายภาษีที่ใช้บงั คับที่แตกต่างกันไปใน
เวียดนามอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนิ นงานประกอบการ และสถานะทางการเงินของบริ ษทั ย่อย
ในเวียดนามของบริ ษทั อีกทั้งยังอาจเพิ่มภาระภาษีที่เรี ยกเก็บกับบริ ษทั ดังกล่าว
การประกอบกิจการของบริษทั อาจถูกรัฐบาลเวียดนามตรวจสอบในประเด็นสิ่งแวดล้ อมเพิม่ ขึ้น
เนื่ องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ วและปั ญหารุ นแรงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาล
เวียดนามจึงได้เพิ่มการตรวจสอบปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในช่วงห้าปี ที่ผา่ นมาเพื่อปรับปรุ งคุณภาพอากาศ บริ หารจัดการขยะพิษ ขยะ
มูลฝอย และป้ องกันการเสื่ อมถอยของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายเดื อน
มิถุนายน 2559 รายงานของหน่วยงานของรัฐบาลเวียดนามพบว่ามีบริ ษทั ที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการที่ทาให้สัตว์น้ าได้รับสารพิษ
เนื่องจากมลพิษทางน้ าที่มาจากการลดความร้อนถ่านโค้กด้วยน้ าที่ระบายออกสู่ทะเลหลังจากระบบการจ่ายไฟฟ้าที่โรงบาบัดของ
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เสี ยของบริ ษทั ดังกล่าวขัดข้อง ซึ่ งหลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าวบริ ษทั แห่ งนั้นต้องจ่ายเงิ นจานวนมากเป็ นค่าชดเชยสาหรับการ
ระบายน้ าออกจากโรงงานเนื่องจากได้สร้างความเสี ยหายอย่างมากต่อสิ่ งแวดล้อม
ดังนั้น Thipha Cables และ Dovina จึงอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายและกฎเกณฑ์เฉพาะของประเทศเวียดนามที่เกี่ยวข้อง
กับ มลพิ ษ และการปกป้ องคุ ม้ ครองสิ่ ง แวดล้อม นอกจากนี้ ทั้ง สองบริ ษ ัทยัง อยู่ภ ายใต้ก ฎหมายและกฎเกณฑ์ว่า ด้ว ยเรื่ อง
สุ ขอนามัยและความปลอดภัยซึ่ งมีวตั ถุประสงคเพื่อปกป้ องทั้งประชาชนและพนักงานของบริ ษทั การไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
เหล่านี้ หรื อแม้กระทัง่ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมหรื อสุ ขอนามัยและความปลอดภัยที่ถึงแม้จะยังไม่ถือเป็ นการฝ่ าฝื น
กฎเกณฑ์ดงั กล่าวก็อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนิ นงานประกอบการของบริ ษทั ย่อยในเวียดนาม
ของบริ ษทั รวมถึงต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ดังกล่าวและชื่อเสี ยงของบริ ษทั และยังอาจจะส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อการลงทุนของบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม ตลอดจน ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงานประกอบการ และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในเวียดนาม
ความสามารถในการลงทุนและควบคุมกิจการของบริษทั ในประเทศเวียดนามอาจได้ รับผลกระทบในอนาคต
จากการที่ Thipha Cables และ Dovina เป็ นบริ ษทั ที่ ต่างชาติลงทุนถือหุ ้นร้อยละ 100 ทั้งสองบริ ษทั จึ งถือเป็ นบริ ษทั
ต่างชาติตามกฎหมายของเวียดนาม ซึ่ งมติที่ 71/2006/QH11 ลงวันที่ 29 พฤศจิ กายน 2549 ของสมัชชาแห่ งชาติเวียดนามที่ให้
สัตยาบันพิธีสารการเข้าเป็ นภาคีองค์การการค้าโลกของเวียดนาม และตามกฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนของประเทศเวียดนามได้
กาหนดให้ผูล้ งทุนต่างชาติสามารถเข้าลงทุนได้โดยไม่จากัดในภาคธุ รกิ จส่ วนใหญ่ (รวมถึงธุ รกิ จสายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ ล)
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกฎหมายและกฎเกณฑ์บางส่วนที่มีการกาหนดเงื่อนไขไว้เพื่อจากัดการลงทุนของชาวต่างชาติ เช่น ข้อจากัด
เกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจบางประเภท และเงื่อนไขในเรื่ องคุณสมบัติของผูล้ งทุน ประสบการณ์ ตลอดจน
การอนุ ญาตช่วง เป็ นต้น ดังนั้น ภายใต้แผนงานของบริ ษทั ที่ จะขยายธุ รกิ จไปในอุตสาหกรรมอื่น (หากมี) บริ ษทั อาจได้รับ
ผลกระทบจากข้อจากัดในการลงทุนภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศเวียดนามในกรณี ที่อุตสาหกรรมดังกล่าวมีขอ้ ห้าม
ข้อจากัด หรื อมีการกาหนดเงื่อนไขบางประการกับการลงทุนโดยชาวต่างชาติ
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คานิยาม คาอธิบายศัพท์ ทางเทคนิค และตัวย่ อ
คาและข้ อความต่ าง ๆ ที่ระบุอยู่ในสารสนเทศนี ้ (Information Memorandum) ให้ มคี วามหมายดังที่ปรากฏด้ านล่ างนี ้ เว้ นแต่ จะได้ มกี าร
กาหนดเอาไว้ เป็ นการเฉพาะในที่อื่น
บริษัทในกลุ่มของบริษัท
อดิสร

บริ ษทั อดิสรสงขลา จากัด

บริ ษทั

บริ ษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

Dovina

Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic JSC.

กลุ่มของบริ ษทั

บริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อ โดยไม่รวมถึงธุรกิจสื่ อของ SMM

PDITL

บริ ษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จากัด

NMN2

บริ ษทั เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิ้ง 2 จากัด

TCI

บริ ษทั ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

Thai Copper

บริ ษทั ไทย คอปเปอร์ ร็ อด จากัด

Thipha Cables

Thinh Phat Cables JSC.

คานิยามอื่น ๆ
งบการเงินรวมปี 2562

งบการเงิ นรวมที่ ผ่านการตรวจสอบแล้วของกลุ่มของบริ ษทั ณ วันที่ และสาหรั บปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวมระหว่างกาลปี 2563

งบการเงินรวมที่ยงั ไม่ผ่านการตรวจสอบของกลุ่มของบริ ษทั ณ วันที่ และสาหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

Adjusted Core EBITDA

กาไรหลักจากการดาเนินการสาหรับปี หรื องวดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการรวมค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่ าย และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่รับรู ้แล้ว (แต่ไม่รวมถึงกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่รับรู ้แล้ว ที่เกี่ยวกับการเข้าซื้ อบริ ษทั ย่อยในเวียดนาม สาหรับงวด 6
เดือนสิ้ นสุ ด วันที่ 30 มิถุนายน 2563) รายจ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็ นประจา (ค่าที่ปรึ กษา และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการรวมธุรกิจภายใต้การรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ และการเข้า
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ซื้ อกิ จการ Thipha Cables, Dovina และTCI และค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับผลประโยชน์ ข อง
พนักงานที่เกี่ยวกับค่าชดเชยที่ได้รับการปรับปรุ งตามการแก้ไขกฎหมายแรงงานของ
ไทย) เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนไม่ได้
รวมอยู่ใน Adjusted Core EBITDA โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การ
วิเคราะห์ และคาอธิ บายฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ - การ
วัดผลทางการเงินที่มิได้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่ได้ รับการยอมรั บโดยทั่วไป”
AEC

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

B2B

การค้าระหว่างผูค้ า้ กับคู่คา้ ที่ เป็ นหน่ วยธุ รกิ จเช่นกัน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “ธุรกิจ-การตลาดและการจัดจาหน่ าย-การจัดจาหน่ าย”

B2C

การค้าระหว่างผูค้ า้ ถึ งลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคโดยตรง ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอี ยด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “การประกอบธุรกิจ-การตลาดและการจัดจาหน่ าย-ธุการจัดจาหน่ าย”

B2G

การค้าระหว่างผูค้ า้ กับภาครัฐ ทั้งนี้ โปรดพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การ
ประกอบธุรกิจ-การตลาดและการจัดจาหน่ าย-การจัดจาหน่ าย
”

BASEC

British Approvals Service for Cables

ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

CAGR

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี

งบการเงินรวม

งบแสดงสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน ณ วันที่ และสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2562 และงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2563 โดย
จัดทาตาม TFRS

รายได้หลัก

ผลรวมของรายได้จากการขาย รายได้จากการบริ การ และรายได้ค่าเช่ า ทั้งนี้ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การวิเคราะห์ และคาอธิ บายฐานะทางการเงิ น
และผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ”

โรคโควิด -19

การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉี ยบพลันรุ นแรง
2 ซึ่งเป็ นสาเหตุของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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D/E Ratio

ผลรวมของหนี้ ที่มีภาระดอกเบี้ ย หักด้วยเงินสดและเงินฝากประจา และหารด้วยส่ วน
ทุนรวมของบริ ษทั

DQS

DQS Holding GmbH

กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

EVN

Vietnam Electricity Group

Frost & Sullivan

Frost & Sullivan (S) Pte. Ltd.

Frost & Sullivan Report

รายงานอุตสาหกรรมซึ่ งจัดทาโดย Frost & Sullivan เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมสายไฟฟ้ า
และสายเคเบิ้ลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ณ เดือนสิ งหาคม 2563

GDP

Gross Domestic Product.

สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่ องหมายการค้า
General Cable

มีความหมายตามที่ระบุในหัวข้อ “ธุรกิจ – ทรั พย์ สินทางปั ญญา”

IEC

International Electrotechnical Commission

IFRS

International Financial Reporting Standards

JSC

Joint Stock Company

kV

กิโลโวลต์

MASCI

Management System Certification Institute (Thailand)

MT

เมตริ กตัน

NOIP

National Office of Intellectual Property of Vietnam

OEE

การวัดประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร

PE

โพลีเอทิลีน

กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

PVC

โพลีไวนิลคลอไรด์
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หุน้

หุน้ ของบริ ษทั

SMM

บริ ษทั สยามอินเตอร์มลั ติมีเดีย จากัด (มหาชน)

ตร.ม.

ตารางเมตร

TAS

มาตรฐานการบัญชีไทย

TFAC

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แห่งประเทศไทย

TFRS

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักการบัญชีที่ได้รับ
การยอมรับโดยทัว่ ไปของไทย ซึ่งจัดทาโดย TFAC

สมอ.

สานักงานมาตรฐานผลิ ต ภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้ นในฐานะหน่ วยงานในสัง กัด
กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเทศไทย

ราชอาณาจักรไทย

กฎหมายแรงงานไทย

พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สานักงาน ก.ล.ต.

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ร.บ. หลักทรัพย์

พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์. พ.ศ .2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)

Thipha

ธุรกิจรวมของ Thinh Phat Real Estate – Cables JSC และ Thinh Phat Cables JSC

งบการเงินรวมปี 2561 ของ Thipha ที่
ตรวจสอบแล้ว

งบการเงิ นรวมที่ ผ่านการตรวจสอบแล้วของ Thinh Phat Real Estate – Cables JSC ปี
2561

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะปี
2562 ของ Thipha ที่ตรวจสอบแล้ว

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

Throughput margin

ผลต่างระหว่างรายได้จากการขายหักด้วยต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนแปลงสภาพ และ
หารด้วยรายได้จากการขาย

ระยะเวลาของผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

UL

DQS Underwriters Laboratories
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ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่ยงั ไม่ได้
ตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบสาหรับปี 2562 งวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิ ถุยายน 2562 และ 2563 ซึ่ งรวมผลการดาเนิ นในอดี ตของบริ ษทั Thipha
Cables และ Dovina เพื่อให้เห็ นถึงการเข้าซื้ อกิ จการ Thipha Cables และ Dovina เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2563 เสมือนว่าการได้น้ นั เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

VAS

มาตรฐานการบัญชี ของประเทศเวียดนาม (Vietnamese Accounting Standards) ระบบ
บัญชีเพื่อผูป้ ระกอบกิจการในประเทศเวียดนาม และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
และการนาเสนองบการเงินในประเทศเวียดนาม

VCV

การหุม้ ฉนวนในแนวดิ่ง (Vertical continuous vulcanization)

XLPE

ฉนวนโพลีเอทิลีนแบบเชื่อมขวาง (Cross-linked polyethylene)
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