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AIT (SVP-SEC) 020/2559 
 
วนัท่ี 11 สงิหาคม 2559 
 
เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานและปัจจัยที่ท าให้มกีารเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
 

  ยอดคงเหลอืรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q2 – 59 Q1 – 59 Q2 – 58 Q2 - 59 VS Q1 - 59 Q2 - 59 VS Q2 - 58 

  (ล้านบาท) (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 
รายได้รวม 1,212.2 1,122.7 1,337.4 89.5 8.0% (125.2) (9.4)% 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวม 1,067.5 982.3 1,171.6 85.2 8.7% (104.1) (8.9)% 

ก าไรส าหรับงวดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 108.5 108.0 124.4 0.5 0.5% (15.9) (12.8)% 

 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการท่ีใกล้เคียงกบัไตรมาสก่อนหน้านีแ้ละของไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผา่นมา 

โดยรายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559  เพิ่มขึน้เพยีงร้อยละ 8.0 เมื่อเปรียบเทียบกบัของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 แตล่ดลงร้อยละ 9.4 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัของไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตัง้แตช่ว่งต้นปี 2559 มีลกัษณะทรงตวัใกล้เคียงกนัแม้จะฟืน้ตวั
บ้าง แตเ่ป็นไปในลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป   

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงานรวมนัน้ได้เปลีย่นแปลงโดยแปรผนัตรงกบัการเพิ่มขึน้หรือลดลงตามยอดรายได้
และเปลีย่นแปลงในอตัราทีใ่กล้เคียงกนักบัอตัราการเปลีย่นแปลงของรายได้ ดงัตารางเปรียบเทียบข้างต้น  

อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของก าไรสทุธิส าหรับงวดของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกบัของไตรมาส
ที่ 1 ปี 2559  นัน้มีอตัราก าไรสทุธิฯ น้อยกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้เนื่องจากสว่นแบง่ผลขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการท่ี
ควบคมุร่วมกนั และคา่ใช้จ่ายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีค้้างนาน  ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราการ
เปลีย่นแปลงก าไรสทุธิฯในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 พบวา่มีอตัราทีใ่กล้เคียงกบัอตัราการเปลีย่นแปลงของยอดขาย       
 

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน 
 เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมปี 2559 มีแนวโน้มทีจ่ะขยายตวัในอตัราที่น้อยกวา่อตัราที่คาดการณ์ไว้ โดยตลาดในสว่นท่ี
เป็นของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อยา่งสหรัฐอเมริกา และจีน ออกมาต ่ากวา่ที่คาด 
เศรษฐกิจไทยในปี 2559  มีแนวโน้มขยายตวัในเลก็น้อย โดยการสง่ออกสนิค้าที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าถกู
ชดเชยด้วยรายได้การบริการท่ีปรับดีขึน้ตามการขยายตวัของจ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศ การใช้จา่ยและมาตรการของภาครัฐ
ยงัคงเป็นแรงขบัเคลือ่นส าคญัในการกระตุ้นคา่ใช้จ่ายภาคเอกชน โดยที่โอกาสการใช้จ่ายภาครัฐจะสงูกวา่ที่คาดมีมากกวา่โอกาส
ที่การใช้จา่ยภาครัฐจะต ่ากวา่ที่ประเมินไว้โดยมีปัจจยัมาจากโครงการลงทนุของรัฐวิสาหกิจบางโครงการท่ีอาจเร่ิมด าเนินการได้เร็ว
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กวา่ทีค่าดไว้ในปี 2560 อาทิ โครงการรถไฟทางคูเ่ส้นทางเพิ่มเติม โครงการรถไฟความเร็วสงู และ โครงการทางดว่นสายใหม ่เป็น
ต้น  สว่นของภาคอตุสาหกรรมด้านการสือ่สารและโทรคมนาคมในปี 2559 นัน้มีการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องโดยมีปัจจยัส าคญัจาก
แรงกระตุ้นของการขยายโครงขา่ย 3G/4G การด าเนินนโยบายดิจิทลัอีโคโนมีด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงการให้
ความส าคญัตอ่การเปลีย่นรูปแบบการบริหารจดัการองค์กร และการให้บริการให้เป็นดิจิทลัมากยิง่ขึน้ อยา่งไรก็ตาม ความเสีย่ง
จากสภาวะทางเศรษฐกิจยงัเป็นแรงกดดนัการเติบโตของตลาดสือ่สาร ขณะเดียวกนัหากภาคธุรกิจและภาครัฐไมส่ามารถปรับตวั
ได้ทนัตอ่การแขง่ขนัในยคุดจิิทลัซึง่ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้มีการลงทนุจริง จะเป็นอีกข้อจ ากดัตอ่การเติบโตทัง้ในมลูคา่ตลาดสือ่สารและ
ของภาคธุรกิจนัน้ๆ เอง 
 จากสภาพเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมปัจจบุนัท่ีคอ่นข้างฟืน้ตวัได้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปข้างต้น สง่ผลให้รายได้รวมของ
บริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีรายได้ที่ใกล้เคยีงกนักบัของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และของไตรมาสที่ 2 ปี 2558  
 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
ผลการด าเนินงานของรายได้ ต้นทนุ และคา่ใช้จ่าย ซึง่มีการเปลีย่นแปลงที่เป็นสาระส าคญัในไตรมาสที่ 2 ปี 2559

สามารถแสดงในตารางได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

  ยอดคงเหลอืรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q2 - 59 Q1 - 59 Q2 - 58 Q2 - 59 VS Q1 - 59 Q2 - 59 VS Q2 - 58 

  (ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขายและบริการ 1,164.3 1,073.3 1,274.0 91.0 8.5 (109.7) (8.6) 

ต้นทนุขายและบริการ 893.6 829.8 982.7 63.8 7.7 (89.1) (9.1) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 64.2 56.3 70.7 7.9 14.0 (6.5) (9.2) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 84.7 70.8 96.6 13.9 19.6 (11.9) (12.3) 

 
รายได้และต้นทุนจากการขายและบริการ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ซึง่มีรายได้จากการขายพร้อมตดิตัง้และบริการบ ารุงรักษาเทา่กบั 

1,164.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 91.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 จากรายได้ของไตรมาส ท่ี 1 ปี 2559 แตล่ดลง 109.7 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ  8.6 จากรายได้ของไตรมาส ท่ี 2 ปี 2558 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมอืงอยูใ่นสถานการณ์เดียวกนั 
แม้ภาวะเศรษฐกิจจะฟืน้ตวัแตก็่เป็นแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป สว่นต้นทนุขายและบริการเปลีย่นแปลงไปในทิศทางเดียวกบัการ
เปลีย่นแปลงของรายได้  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
คา่ใฃ้จา่ยในการขายไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีอตัราการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายสงูกวา่ของอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้เมื่อ

เทียบกบัของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เนื่องจากคา่ใช้จ่ายพนกังาน แตเ่มื่อเทียบกบัคา่ใช้จา่ยในการขายของไตรมาสที่ 2 ปี 2558 
พบวา่มีอตัราการลดลงของคา่ใช้จ่ายใกล้เคียงกบัอตัราการลดลงของรายได้ของไตรมาสที่ 2 ปี 2558 
สว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหารของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีอตัราการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จา่ยสงูกวา่ของอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้เมื่อ
เทียบกบัของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เนื่องจากคา่บ าเหน็จกรรมการ คา่ใช้จา่ยพนกังาน  และการส ารองหนีส้งสยัจะสญู แตเ่มื่อเทียบ
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กบัคา่ใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสที่ 2 ปี 2558 พบวา่ในไตรมาส 2 ปี 2559 มีอตัราการลดลงของคา่ใช้จ่ายมากกวา่อตัราการ
ลดลงของรายได้เนื่องจากคา่ใช้จา่ยพนกังานท่ีลดลงตามรายได้ที่ นอกจากนี ้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีคา่บ าเหน็จกรรมการท่ีลดลง
จากของไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ทัง้นีจ้่ายตามผลประกอบการของแตล่ะปีซึง่รายได้ของปี 2558 ต ่ากวา่ของปี 2557 โดยคา่ตอบแทน
ของปี 2558 ซึง่จา่ยในปี 2559 ลดลงจากคา่ตอบแทนของปี 2557 ซึง่จา่ยในปี 2558 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัท 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 บริษัทมีฐานะการเงินซึง่ได้เปลีย่นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ซึง่ได้

แสดงในตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้

สนิทรัพย์ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q2 - 59 Q4 - 58 Q2 - 59 VS Q4 - 58 

อยา่งเป็นสาระส าคญั (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,463.0 1,291.6 171.4 13.3 

เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพย์เพือ่ค้า 101.1 504.8 (403.7) (80.0) 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 1,489.9 1,596.0 (106.1) (6.7) 

รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระ 473.0 302.8 170.2 56.2 

สนิค้าคงเหลอื 413.5 462.8 (49.3) (10.7) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 112.4 21.6 90.8 >100 

อปุกรณ์ส าหรับให้เช่า 197.5 246.7 (49.2) (19.9) 

สนิทรัพย์รวม 4,496.4 4,672.5 (176.1) (3.8) 

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ลดลง 176.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 จากของ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558โดยการลดลงของสนิทรัพย์รวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้หรือลดลงของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้
 เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เพิ่มขึน้ 171.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.3 สาเหตสุว่น
ใหญ่มาจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าสว่นใหญ่ได้ครบก าหนดไถ่ถอนได้ภายใน 3 เดือน จึงได้แสดง
เงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  ท าให้เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ สทุธิด้วยเงินสดจ่ายปัน
ผลส าหรับผลประกอบการปี 2558  
เงินลงทนุชัว่คราว – หลกัทรัพย์เพื่อค้า ลดลง 403.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2559  มีเงิน
ลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าสว่นใหญ่ได้ครบก าหนดไถถ่อนได้ภายใน 3 เดือน โดยได้แสดงเป็นเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลง  106.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 เนือ่งจากในชว่งไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ได้สง่
มอบงานโครงการท่ีก าหนดแล้วเสร็จและออกใบเรียกเก็บเงินน้อยลงเมื่อเทยีบกบัการสง่มอบงานโครงการในชว่งปลายไตรมาสที่ 4 
ปี 2559 อนัเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยงัทรงตวัอยู ่



   

-4- 

 

 รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระเพิ่มขึน้ 170.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 56.2 เนื่องจากในระหวา่งไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2559 
ได้ด าเนินงานโครงการและรับรู้ความส าเร็จของงานโครงการเพิ่มเติมแตย่งัไมถ่งึเกณฑ์ในการออกใบแจ้งหนีเ้รียกเก็บเงินจากลกูค้า 
จึงท าให้รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระเพิ่มขึน้ 
 สนิค้าคงเหลอืลดลง 49.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ประมลูได้งานโครงการใหม่
ลดลง ประกอบกบัสง่มอบงานโครงการตามความส าเร็จของงานในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2559 จึงท าให้งานระหวา่งท าลดลง 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 90.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นมากกวา่ร้อยละ 100 เนื่องจากการการเพิม่ขึน้ของ
คา่บริการบ ารุงรักษาจา่ยลว่งหน้าของโครงการท่ีให้บริการบ ารุงรักษา ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2559 
อปุกรณ์ส าหรับให้เช่าลดลง 49.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.9 เนื่องมาจากคา่เสือ่มราคาอปุกรณ์ส าหรับให้เชา่ในระหวา่งงวด
ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2559 
 

หนีส้นิ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q2 - 59 Q4 - 58 Q2 - 59 VS Q4 - 58 

อยา่งเป็นสาระส าคญั (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 671.2 745.2 (74.0) (9.9) 

ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระ 570.0 638.8 (68.8) (10.8) 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า 68.0 36.5 31.5 86.3 

ส ารองคา่ปรับงานลา่ช้า 77.6 53.0 24.6 46.4 

เงินกู้ยืมระยะยาว 106.0 132.0 (26.0) (19.7) 

หนีส้นิรวม 1,727.1 1,810.1 (83.0) (4.6) 

 
 หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559  บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมลดลง 83.0  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 จากของ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 โดยการลดลงของหนีส้นิรวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิดงัตอ่ไปนี  ้
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลง 74.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 9.9 จากของไตรมาสที ่4 ปี 2558 เนื่องจากลดลงตาม
การสัง่ซือ้สนิค้าที่ลดลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 สอดคล้องกบังานโครงการระหวา่งท าและรายได้ที่ลดลง 
ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระลดลง 68.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เนื่องจากในช่วงปลายไตรมาส
ที่ 4 ปี 2558 ได้สง่มอบงานโครงการในปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ในจ านวนท่ีสงูกวา่ของปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2559 จึงท าให้
ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระของ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ลดลง 
 รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิม่ขึน้ 31.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 86.3 เมื่อเปรียบเทียบกบัยอดคงเหลอื ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ได้รับเงินลว่งหน้าส าหรับโครงการให้บริการบ ารุงรักษาหลายโครงการ 
 ส ารองคา่ปรับงานลา่ช้าเพิ่มขึน้ 24.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 46.4 เนื่องจากตัง้แตไ่ตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 
2559 บริษัทฯ ได้ทยอยส ารองเงินคา่ปรับงานลา่ช้าส าหรับงานโครงการท่ีลา่ช้ากวา่ที่ก าหนดไว้ในสญัญาจ้างเพิม่ขึน้ 
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 26.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 19.7 เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามสญัญาเงิน
กู้ยืมในระหวา่งไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2559  
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559  บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบั 2,769.3 ล้านบาท ลดลง 93.1 ล้านบาท จากของ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่เทา่กบั 2,862.4 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.3 โดยการลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผลในไตรมาสที่ 
2 ปี 2559 สทุธิด้วยก าไรจากการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2559 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                       (นายวรวิทย์ วฒันกลุจรัส) 
                  เลขานกุารบริษัท 
                                                                                                                       ผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 
 
 


