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AIT (SVP-SEC) 015/2559 
 
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 
 
เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2559 
 

  ยอดคงเหลอืรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q1 - 59 Q4 - 58 Q1-58 Q1 – 59 VS Q4 - 58 Q1 - 59  VS Q1 - 58 

   (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้รวม 1,122.7 1,433.2  1,326.2 (310.5)  (21.7)% (203.5)  (15.3)% 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวม 982.3 1,285.1 1,141.8 (302.8) (23.6)% (159.5) (14.0)% 

ก าไรส าหรับงวดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 108.0 116.8 137.6 (8.8) (7.5)% (29.6) (21.5)% 
 

 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และไตรมาสที่ 4 ปี 2558  รายได้และคา่ใช้จ่ายเป็นรายการเฉพาะสว่นของบริษัทฯเทา่นัน้ 
เนื่องจากบริษัทได้จ าหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เคิร์ซ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยไปแล้วในตอนปลายไตรมาส 3 ปี 2558 โดยมี
รายได้รวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ลดลงจากทัง้รายได้ของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และรายได้ของไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เนื่องด้วย
สภาวะเศรษฐกิจที่คอ่นข้างหดตวัลง จากการลงทนุในภาครัฐ  และงานโครงการใหมท่ี่ได้ยงัอยูใ่นชว่งเพิ่งเร่ิมท างาน 

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงานรวมนัน้ได้เปลีย่นแปลงโดยแปรผนัตรงกบัการเพิ่มขึน้หรือลดลงตามยอดรายได้ดงั
ตารางเปรียบเทียบข้างต้นจะเห็นได้วา่คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวมของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ได้ลดลงในอตัราที่มากกวา่การ
ลดลงของยอดขายเมื่อเทียบกบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มีอตัราก าไรขัน้ต้นต ่ากวา่ของไตรมาสที่ 
1 ปี 2559 ประกอบกบัมีการตัง้ส ารองคา่ปรับโครงการลา่ช้าในบางโครงการ คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์
ทางทีวแีละคา่ของขวญัลกูค้าในช่วงเทศกาลปีใหม ่ในขณะทีเ่มื่อเปรียบเทียบคา่ใช้จา่ยของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กบัของไตรมาสที่ 
1 ปี2558 แล้วพบวา่ลดลงน้อยกวา่การอตัราการลดลงของรายได้สาเหตสุว่นหนึง่มาจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มีผลขาดทนุจาก
อตัราแลกเปลีย่นเนื่องจากการแข็งคา่ของเงินบาทท าให้อตัราแลกเปลีย่นที่ได้ท า forward contract สงูกวา่อตัราแลกเปลีย่น
ปัจจบุนั และคา่ปรับงานโครงการลา่ช้า เป็นต้น   

ในสว่นของก าไรสทุธิส าหรับงวดของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 นัน้ลดลงจากของไตรมาสที่ 4 ปี 2558  อนั
เนื่องมาจากการลดลงของรายได้จากโครงการท่ีสง่มอบลดลง อยา่งไรก็ตาม ก าไรสทุธิส าหรับงวดกลบัลดลงจากของไตรมาสที่ 4 ปี 
2558  ในอตัราที่น้อยกวา่อตัราการลดลงของรายได้อนัเนื่องมาจากอตัราก าไรขัน้ต้นของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ที่สงูกวา่  ประกอบ
กบัในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มีคา่ใช้จ่ายคอ่นข้างสงูจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ทางทวีีและคา่
ของขวญัลกูค้าในชว่งเทศกาลปีใหม่  ในขณะท่ีอตัราการลดลงของก าไรสทุธิส าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ลดลงมากกวา่การ
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ลดลงของรายได้เมื่อเทียบกบัของไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เลก็น้อยเนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มผีลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จาก
อตัราแลกเปลีย่นเงินตราระหวา่งประเทศเพิ่มขึน้จาก forward contract และคา่ปรับงานโครงการลา่ช้ากวา่ก าหนด      

 

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน 
 

แนวโน้มในปี 2559 มีความคล้ายคลงึกบัปีที่ผา่นมากลา่วคือ เศรษฐกิจโลกได้เกิดปัญหาการฟืน้ตวัที่ออ่นแอ รวมถงึ
ปัญหาทนุไหลออกจากประเทศตลาดเกิดใหม ่สภาพการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้สว่นใหญ่ อยูใ่นสถานการณ์ที่อาจเลวร้ายเพิ่มขึน้และ
ยาวนานออกไปอีก โดยโอกาสทีจ่ะมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจในช่วงระยะอนัใกล้นี ้
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 แรงสง่ของธุรกิจไทยมีทิศทางที่แผว่ลง ซึง่มีสาเหตหุลกัจากปัจจยั

ชัว่คราวที่หมดไปจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชัว่คราวของภาครัฐ เช่น การเร่งซือ้รถยนต์ก่อนปรับราคาตามโครงสร้างภาษี

สรรพสามิตใหมแ่ละมาตรการเร่งการใช้จา่ยของครัวเรือนในช่วงปลายปี โดยการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จา่ยภาครัฐชะลอตวั

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ทัง้นีก้ารใช้จา่ยภาครัฐที่ชะลอตวัลงเนื่องจากการเร่งเบกิจา่ยนอกงบประมาณในการลงทนุโครงการ

โทรคมนาคม และชลประทานท่ีเกิดในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 นอกจากนี ้เศรษฐกิจยงัได้รับผลกระทบจากมลูคา่การสง่ออกหดตวั

ตามเศรษฐกิจจีนและอาเซยีนที่ชะลอตวัลงไปด้วย อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เศรษฐกิจยงัมีปัจจยับวกจากภาคการ

ทอ่งเที่ยวที่ขยายตวัสงู 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 

ผลการด าเนินงานของรายได้ ต้นทนุ และคา่ใช้จ่าย ซึง่มีการเปลีย่นแปลงที่เป็นสาระส าคญัในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 
สามารถแสดงในตารางได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

  ยอดคงเหลอืรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q1 – 59 Q4 - 58 Q1 – 58 Q1 – 59 VS Q4 - 58 Q1 - 59 VS Q1 - 58 

   (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขายและบริการ      1,073.3  1,374.1      1,290.3 (300.8) (21.9)%       (217.0) (16.8)% 

รายได้คา่เชา่           39.6  32.7           30.5              6.9  21.1%             9.1  29.8% 

ต้นทนุขายและบริการ         829.8  1,073.9         946.1        (244.1) (22.7)%         (116.3) (12.3)% 

ต้นทนุคา่เช่า           25.4  22.3           22.7              3.1  13.9%             2.7  11.9% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย           56.3  96.3           82.3          (41.0) (42.6)%         (26.0) (31.6)% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร           70.8 92.6           90.6          (28.5) (30.8)%         (19.8) (21.9)% 
 

รายได้และต้นทุนจากการขายและบริการ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ซึง่มีรายได้จากการขายพร้อมตดิตัง้และบริการบ ารุงรักษา

เทา่กบั 1,073.3 ล้านบาท ลดลงจากรายได้ของไตรมาส ท่ี 4 ปี 2558 และของไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เนื่องจากสภาวะ

เศรษฐกิจในชว่งไตรมาสที่ 1 ปี 2559 อยูช่่วงหดตวัจากไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ตามการลดลงของการมาตรการกระตุ้น
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เศรษฐกิจจากการลงทนุในโครงการโทรคมนาคมของภาครัฐ อีกทัง้เศรษฐกิจโดยรวมของปี 2559 ยงัไมฟื่น้ตวัและคาดวา่

จะต้องใช้เวลานานในการฟืน้ตวั ประกอบกบังานโครงการท่ีประมลูใหมไ่ด้เพิง่เร่ิมท างาน โดยยงัไมแ่ล้วเสร็จตามงวดการ

สง่มอบโครงการ สว่นต้นทนุขายและบริการเปลีย่นแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัรายได้ โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 

มีอตัราลดลงทีใ่กล้เคียงกบัอตัราการลดลงของรายได้ แตก่ารลดลงของต้นทนุขายและบริการของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 

ลดลงน้อยกวา่อตัราการลดลงของไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เนื่องจากอตัราก าไรขัน้ต้นของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ที่สงูกวา่  

รายได้และต้นทุนจากค่าเช่า 

รายได้คา่เชา่ของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ซึง่มีรายได้จากการให้เชา่อปุกรณ์และให้เชา่สทิธิการใช้งาน

เพิ่มขึน้จากรายได้ของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และของไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เนื่องจากปี 2559 บริษัทมีรายได้จากโครงการ

ใหมส่ าหรับการให้เชา่อปุกรณ์โทรคมนาคมเพิม่เข้ามาในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สว่นต้นทนุคา่เชา่ซึง่ได้แก่คา่เสือ่มราคา

เพิ่มขึน้สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้คา่เชา่   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการขายไตรมาสที่1 ปี 2559ลดลงในทิศทางเดยีวกบัยอดขายที่ลดลง แตเ่ป็นอตัราการลดลงที่

มากกวา่อตัราการลดลงของรายได้เมื่อเทียบกบัคา่ใช้จา่ยของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มี

การตัง้ส ารองคา่ปรับโครงการลา่ช้า คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ทางทีวีและคา่ของขวญัลกูค้า

ในช่วงเทศกาลปีใหม ่จงึท าให้คา่ใช้จา่ยในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 คอ่นข้างสงู สว่นเมื่อเทียบกบัการลดลงของไตรมาสที่ 1 

ปี 2558  พบวา่คา่ใช้จา่ยในการขายของไตรมาสที่ 1 ปี 2558 มีอตัราการลดลงมากกวา่การลดลงของยอดขายเนื่องจาก

คา่นายหน้าที่ลดลงตามมลูคา่การสง่มอบงานท่ีลดลงในไตรมาสที ่1 ปี 2558ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการบริหารของไตร

มาสที่ 1 ปี 2559 ลดลงในอตัราทีใ่กล้เคยีงกบัการลดลงของรายได้เมื่อเทยีบกบัของไตรมาสที่ 1 ปี 2558 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2559 บริษัทฯ มีฐานะการเงินซึง่ได้เปลีย่นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ซึง่ได้แสดงในตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้

สนิทรัพย์ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q1 - 59 Q4 - 58 Q1 – 59 VS Q4 - 58 
อยา่งเป็นสาระส าคญั  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด           1,542.2            1,291.6            250.6  19.4% 

เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพย์เพือ่ค้า              301.3               504.8          (203.5) (40.3)% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น           1,699.0            1,596.0            103.0  6.5% 

รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระ              259.7               302.8            (43.1) (14.2)% 

สนิค้าคงเหลอื              611.1               462.8            148.3  32.0% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น                86.3                 21.6              64.7  299.5% 

สนิทรัพย์รวม 4,969.0           4,672.5  296.5  6.3% 
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สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 296.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.3 จากของ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 โดยการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์รวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้หรือลดลงของสนิทรัพย์

ดงัตอ่ไปนี ้

 เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เพิ่มขึน้ 250.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.4 

สาเหตสุว่นใหญ่มาจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มเีงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าบางสว่นท่ีได้ครบก าหนดไถ่ถอนได้ภายใน 

3 เดือน จงึได้แสดงเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  ท าให้เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน

เพิ่มขึน้ ในขณะเดยีวกนั ด้วยเหตผุลดงักลา่วก็ท าให้เงินลงทนุชัว่คราว – หลกัทรัพย์เพื่อค้าลดลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 

เป็นจ านวน 203.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.3 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 103.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.5 เนื่องจากในชว่งปลายไตร

มาสที่ 1 ปี 2559 ได้สง่มอบงานโครงการท่ีก าหนดแล้วเสร็จจ านวนมากท าให้ลกูหนีก้ารค้าเพิม่ขึน้สูงไปด้วย 

 รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระลดลง 43.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 14.2 เนื่องจากในระหวา่งไตรมาสที่ 1 ปี 

2559 ได้มีการออกใบแจ้งหนีเ้พื่อเรียกช าระเงินจากลกูค้าที่เคยบนัทกึเป็นรายได้ทีย่งัไมเ่รียกช าระในไตรมาสก่อนๆ จงึท า

ให้รายได้ทีย่งัไมเ่รียกช าระลดลง 

 สนิค้าคงเหลอืลดลง 148.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 32.0 เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ได้ประมลู

งานโครงการใหมแ่ละอยูใ่นระหวา่งด าเนินงานโครงการท่ียงัไมแ่ล้วเสร็จตามสญัญาเพื่อสง่มอบ 

 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นลดลง 64.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 299.5 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของคา่บริการ

จ่ายลว่งหน้าของงานโครงการ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 

 

หนีส้นิ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q1 - 59 Q4 - 58 Q1 – 59 VS Q4 - 58 
อยา่งเป็นสาระส าคญั  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) % 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 903.4              745.1               158.3  21.2% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย               45.6                 21.4                 24.2  113.1% 

ส ารองคา่ปรับงานลา่ช้า               77.2                 53.0                 24.2  45.7% 

เจ้าหนีเ้ชา่ซือ้และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 44.5  24.8 19.7 79.4 

หนีส้นิรวม 1,998.7 1,810.1             188.6  10.4% 
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หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 188.6  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 จากของ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิ

ดงัตอ่ไปนี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 158.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.2 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 

2558เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้สนิค้าและบริการในงานโครงการท่ีเพิ่มขึน้แตย่งัไมถ่ึงก าหนด

ครบช าระ จงึท าให้เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เช่นเดียวกบังานโครงการระหวา่งท าที่แสดงอยูใ่นสนิค้าคงเหลอื 

 ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ยเพิม่ขึน้ 24.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 113.1 เมือ่เปรียบเทียบกบัยอด

คงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เนื่องจากภาษีเงินได้จากผลประกอบการท่ีมกี าไรสทุธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 

 ส ารองคา่ปรับงานลา่ช้าเพิ่มขึน้ 24.2 ล้านบาทหรือคดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 45.7 เนื่องจากตัง้แตไ่ตรมาสที่ 1 ปี 

2559 บริษัทฯ ได้ส ารองเงินคา่ปรับงานลา่ช้าส าหรับงานโครงการที่ลา่ช้ากวา่ที่ก าหนดไว้ในสญัญาจ้างเพิ่มขึน้ 

เจ้าหนีเ้ชา่ซือ้และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงินเพิ่มขึน้ 19.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 79.4 

เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ได้ท าสญัญาเช่าทางการเงินใหมเ่พิ่มเติมสทุธิด้วยการจา่ยช าระคนืเงินต้นส าหรับ

สญัญาเชา่และเจ้าซือ้ก่อนหน้านี ้

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี31มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบั 2,970.3 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 107.9 ล้านบาท จาก

ของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่เทา่กบั 2,862.4 ล้านบาทคดิเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.8 โดยการเพิม่ขึน้มาจากก าไรจาก

การด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 1ปี 2559 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
(นายวรวิทย์ วฒันกลุจรัส) 
      เลขานกุารบริษัท 

                                                                                                                       ผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 

 
 


