
 
 
 

AIT (SVP-SEC) 024/2559 
วนัที ่8 พฤศจิกายน  2559 
 
เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที ่3 ปี 2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2559 
 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานและปัจจยัที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั 

 

  ยอดคงเหลอืรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q3- 59 Q2 - 59 Q3 - 58 Q3 - 59 VS Q2 - 59 Q3 - 59 VS Q3 - 58 

   (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้รวม 1,144.5 1,212.2 1,174.4  (67.7)  (5.6)% (29.9) (2.5)% 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานรวม 1,007.9  1,067.5  1,002.6  (59.6) (5.6)% 5.3 0.5% 

ก าไรส าหรับงวดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 102.0 108.5 148.8 (6.5) (6.5)% (46.8) (31.5)% 
 

 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทมีรายได้ทีล่ดลงเลก็น้อยจากของไตรมาสก่อนหน้านีแ้ละของไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผ่านมา โดย
รายได้ในไตรมาสที ่3 ปี 2559  ลดลงร้อยละ 5.6  เม่ือเปรียบเทยีบกบัของไตรมาสที ่2 ปี 2559 และลดลงร้อยละ 2.5  เม่ือเปรียบเทยีบกบั
ของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เนื่องจากการลงทนุภาคเอกชนยงัคงมีสญัญาณชะลอตวั และรายจ่ายของรัฐบาลสว่นใหญ่เน้นในเร่ืองโครงสร้าง
พืน้ฐานและการคมนาคม สว่นงานด้าน ICT มีงานโครงการไม่มากนกั แม้โดยภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 จะขยายตวัได้
ดีกวา่ที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม 

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงานรวมของไตรมาสที ่3 ปี 2559 นัน้ได้เปลีย่นแปลงแปรผนัตรงกบัการเพิม่ขึน้หรือลดลงตาม
ยอดรายได้และเปลีย่นแปลงในอตัราทีใ่กล้เคียงกนักบัอตัราการเปลีย่นแปลงของรายได้เมือ่เปรียบเทียบกบัของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 
กลา่วคอืลดลงในอตัราร้อยละ 5.6 เช่นเดยีวกบัอตัราการลดลงของรายได้ ดงัตารางเปรียบเทียบข้างต้น อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทยีบ
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานรวมของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 กบัของไตรมาสที ่3 ปี 2558 พบวา่กลบัเปลีย่นแปลงไปในทางตรงกนัข้ามกบัการ
เปลีย่นแปลงของรายได้ สาเหตหุลกัมาจากในไตรมาสที ่3 ปี 2559 ได้ตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีค้้างนาน ในขณะทีใ่นไตรมาส
ที่ 3 ปี 2558 ได้กลบัรายการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จึงท าให้มีผลเปลีย่นแปลงไปในทางตรงกนัข้าม 

การเปลีย่นแปลงของอตัราก าไรสทุธิส าหรับงวดของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เม่ือเทียบกบัของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 
ลดลงในอตัราที่ใกล้เคยีงกบัการลดลงของรายได้ แต่เม่ือเทยีบกบัของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ผลของการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูในไตรมาส



 
 

ที่ 3 ปี 2559 ข้างต้น เป็นสาเหตหุลกัท าให้การเปลีย่นแปลงของอตัราก าไรสทุธิส าหรับงวดของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสที ่3 ปี 2559 เม่ือ
เปรียบเทยีบกบัของไตรมาสที่ 3 ปี 2558  นัน้มีอตัราก าไรสทุธิฯ ทีล่ดลงมากกวา่อตัราการลดลงของรายได้       

 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 

ผลการด าเนินงานของรายได้ ต้นทนุ และคา่ใช้จ่าย ซึง่มีการเปลีย่นแปลงที่เป็นสาระส าคญัในไตรมาสที ่3 ปี 2559 สามารถแสดง
ในตารางได้ดงัต่อไปนี ้

 
 

  ยอดคงเหลอืรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q3 - 59 Q2 - 59 Q3 - 59 Q3 - 59 VS Q2 - 59 Q3- 59 VS Q3 - 58 

   (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขายและบริการ 1,084.6 1,164.3 1,088.7 (79.7) (6.8)% (4.1) (0.4)% 

ต้นทนุขายและบริการ 818.1 893.6 845.0 (75.5) (8.4)% (26.9) (3.2)% 

ค่าใช้จา่ยในการขาย 71.1 64.2 61.9 6.9 10.7% 9.2 14.9% 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 93.7 84.7 74.1 9.0 10.6% 19.6 26.5% 
 

รายได้และต้นทุนจากการขายและบริการ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในไตรมาสที ่3 ปี 2559 ซึง่มรีายได้จากการขายพร้อมตดิตัง้และบริการบ ารุงรักษา ลดลง 79.7 ล้าน

บาทหรือคดิเป็นร้อยละ 6.8 จากรายได้ของไตรมาส ที่ 2 ปี 2559 และลดลง 4.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 จากรายได้ของไตรมาส ที่ 

3 ปี 2558 เนื่องจากการลงทนุภาคเอกชนยงัคงมีสญัญาณชะลอตวัโดยเป็นผลจากประเทศคู่ค้าที่ชะลอลงมากกวา่ที่คาด และการใช้จ่าย

ภาครัฐที่มกีารลงทนุอยา่งตอ่เนือ่ง ตามมาตรการเร่งรัดเบิกจา่ยของรัฐบาลและความชดัเจนของนโยบายที่มีมากขึน้ แต่สว่นใหญ่เน้นใน

เร่ืองโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม ท าให้งานโครงการด้าน ICT ที่ออกมาประมลูมีจ านวนไม่มากนกั 

สว่นการเปลีย่นแปลงของต้นทนุขายและบริการของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เมือ่เทยีบกบัของของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 นัน้มอีตัรา

การเปลีย่นแปลงทีใ่กล้เคยีงกบัการเปลีย่นแปลงของรายได้  แต่หากเทยีบการเปลีย่นแปลงของต้นทนุขายและบริการของไตรมาสที ่3 ปี 

2559 กบัของไตรมาสที ่3 ปี 2558 แล้วพบวา่มีอตัราการการลดลงทีน้่อยกว่าอตัราการเปลีย่นแปลงของรายได้อนัเป็นผลมาจากอตัราก าไร

ขัน้ต้นของไตรมาสที ่3 ปี 2559 สงูกวา่ของไตรมาสที ่3 ปี 2558 เนือ่งจากคา่เงินบาทในไตรมาสที ่3 ปี 2559 มีความแขง็คา่ขึน้มากกว่า

ของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มากท าให้ต้นทนุการน าเข้าอปุกรณ์จากตา่งประเทศลดลง 

 

 



 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จา่ยในการขายไตรมาสที ่3 ปี 2559 มีทศิทางการเปลีย่นแปลงตรงกนัข้ามกบัการลดลงของยอดขายโดยมีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึน้จากของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และของไตรมาส ที ่3 ปี 2558 ทัง้ๆที่ รายได้ของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ลดลงเม่ือเทยีบกบัของทัง้ 2 ไตร

มาสเนือ่งจากคา่ใช้จ่ายพนกังานและคา่ใช้จ่ายในการเลีย้งรับรองลกูค้าทีเ่พิม่ขึน้เพือ่หาลกูค้ารายใหม่และดแูลลกูค้ารายเดมิให้ดีมากขึน้

ท่ามกลางการแข่งขนัทีรุ่นเรงขึน้อนัเนือ่งมาจากงานโครงการท่ีมีประมลูคอ่นข้างมจี ากดั 

สว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีอตัราการเปลีย่นแปลงที่ตรงกนัข้ามกบัการลดลงของยอดขาย กลา่วคอื

การเปลีย่นแปลงค่าใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสที ่3 ปี 2559เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัของไตรมาสที ่2 ปี 2559 และของไตรมาส ที ่3 ปี 

2558 ในขณะท่ีรายได้ของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ลดลงเนื่องมาจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ได้ตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีค้้าง

นานเป็นจ านวน 23.9 ล้านบาท 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิของบริษทั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทมีฐานะการเงินซึง่ได้เปลีย่นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ได้แสดงใน

ตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้

สนิทรัพย์ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q3-59 Q4-58 Q3-59  VS Q4-58 

อย่างเป็นสาระส าคญั  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) % 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 1,581.9 1,291.6 290.3 22.5% 

เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพย์เพือ่ค้า          - 504.8 (504.8) (100.0)% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 1,509.2 1,596.0 (86.8) (5.4)% 

รายได้ทีย่งัไม่เรียกช าระ 502.0 302.8 199.2 65.8% 

สนิค้าคงเหลอื 226.1 462.8 (236.7) (51.1)% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 77.2 21.6 55.6 >100% 

อปุกรณ์ส าหรับให้เช่า 184.5 246.7 (62.2) (25.2)% 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 43.5 31.9 11.6 36.4% 

สนิทรัพย์รวม 4,331.2 4,672.5 (341.3) (7.3)% 
 



 
 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ลดลง 341.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.3 จากของ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 โดยการลดลงของสนิทรัพย์รวมมาจากการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของการเพิม่ขึน้หรือลดลงของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เพิม่ขึน้ 290.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 22.5 สาเหตสุว่นใหญ่มา

จากในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าทัง้หมดได้ครบก าหนดไถ่ถอนได้ภายใน 3 เดอืน จึงได้แสดงเงินลงทนุดงักลา่ว

เป็นเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด  ท าให้เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ สทุธิด้วยเงินสดจ่ายปันผลระหว่างกาลที่จา่ยใน

ระหว่างไตรมาสที ่3 ปี 2559 

เงินลงทนุชัว่คราว – หลกัทรัพย์เพื่อค้า ลดลง 504.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 เนือ่งจากในไตรมาสที ่3 ปี 2559  มีเงิน

ลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าทัง้หมดได้ครบก าหนดไถ่ถอนได้ภายใน 3 เดอืน โดยได้แสดงเป็นเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลง 86.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.4 เนื่องจากในช่วงไตรมาสที ่3 ปี 2559 ได้สง่มอบงาน

โครงการทีก่ าหนดแล้วเสร็จและออกใบเรียกเก็บเงินน้อยลงเม่ือเทยีบกบัการสง่มอบงานโครงการในช่วงปลายไตรมาสที ่4 ปี 2558 

นอกจากนีย้งัมีรายได้งานโครงการทีรั่บรู้ตามความส าเร็จของงานยงัไม่ถึงเกณฑ์จะออกใบแจ้งหนีเ้รียกเก็บเงินท่ีระบตุามสญัญาซึง่ไม่ได้

แสดงเป็นลกูหนีก้ารค้าแตไ่ด้แสดงอยูใ่นหวัข้อรายได้ทีย่งัไม่เรียกช าระ 

รายได้ทีย่งัไม่เรียกช าระเพิม่ขึน้ 199.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 65.8 เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที ่2 และ 3 ปี 2559 ได้

ด าเนินงานโครงการและรับรู้ความส าเร็จของงานโครงการเพิ่มเตมิแต่ยงัไม่ถึงเกณฑ์ในการออกใบแจ้งหนีเ้รียกเก็บเงินจากลกูค้า จึงท าให้

รายได้ทีย่งัไม่เรียกช าระเพิม่ขึน้ 

สนิค้าคงเหลอืลดลง 236.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 51.1 เนือ่งจากในไตรมาสที ่3 ปี 2559 ประมลูได้งานโครงการใหม่ลดลง

ตามจ านวนงานโครงการทีเ่กีย่วกบั ICT ทีใ่ห้เข้าประมลูงานลดลง ประกอบกบัสง่มอบงานโครงการตามความส าเร็จของงานในช่วงปลาย

ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จงึท าให้งานระหว่างท าลดลง 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิม่ขึน้ 56.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 100 เนือ่งจากการการเพิ่มขึน้ของค่าบริการ

บ ารุงรักษาจ่ายลว่งหน้าของโครงการทีใ่ห้บริการบ ารุงรักษาที่จ่ายในระหวา่งงวด 9 เดอืนปี 2559 

อปุกรณ์ส าหรับให้เช่าลดลง 62.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25.2 เนือ่งมาจากค่าเสือ่มราคาอปุกรณ์ส าหรับให้เช่าในระหวา่ง

งวด 9 เดอืนปี 2559 

 

 

 

 



 
 

หนีส้นิ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q3 - 59 Q4 - 58 Q3 - 59  VS Q4 - 58 

อย่างเป็นสาระส าคญั  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) % 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่          530.5           745.2           (214.7) (28.8)% 

ต้นทนุทีย่งัไม่เรียกช าระ          601.5           638.8           (37.3) (5.8)% 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า            51.4             36.5             14.9 40.8% 

ส ารองคา่ปรับงานลา่ช้า            77.6             53.0             24.6  46.4% 

เงินกู้ยืมระยะยาว          93.2           132.0           (38.8) (29.4)% 

หนีส้นิรวม       1,563.0        1,810.1           (247.1) (13.7)% 
 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมลดลง 247.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.7 จากของ ณ วนัที ่31ธันวาคม 

2558 โดยการลดลงของหนีส้นิรวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิม่ขึน้หรือลดลงของหนีส้นิดงัต่อไปนี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ลดลง 214.7 ล้านบาท หรือคดิเป็นลดลงร้อยละ 28.8 จากของไตรมาสที ่4 ปี 2558 เนื่องจากลดลง

ตามการสัง่ซือ้สนิค้าที่ลดลงในระหว่างปี 2559 ซึง่สอดคล้องกบังานโครงการระหวา่งท าและรายได้ทีล่ดลง 

ต้นทนุทีย่งัไม่เรียกช าระลดลง 37.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 จากของไตรมาสที ่4 ปี 2558 เนือ่งจากในช่วงปลายไตร

มาสที่ 4 ปี 2558 ได้สง่มอบงานโครงการในปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ในจ านวนที่สงูกวา่ของปลายไตรมาสที ่3 ปี 2559 จึงท าให้ต้นทนุท่ี

ยงัไม่เรียกช าระของสิน้ไตรมาสที ่3 ปี 2559 ลดลง 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 14.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 40.8 เมือ่เปรียบเทียบกบัยอดคงเหลอื ณ สิน้ไตร

มาสที่ 4 ปี 2558 เนือ่งจากในไตรมาสที ่3 ปี 2559 ได้รับเงินลว่งหน้าโดยเฉพาะจากงานโครงการให้บริการบ ารุงรักษาหลายโครงการ 

ส ารองคา่ปรับงานลา่ช้าเพิม่ขึน้ 24.6 ล้านบาทหรือคดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 46.4 เนือ่งจากในระหวา่งงวด 9 เดอืนปี 2559 บริษัทฯ 

ได้ทยอยส ารองเงินค่าปรับงานลา่ช้าส าหรับงานโครงการที่ลา่ช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในสญัญาจ้างเพิ่มขึน้ 

เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 38.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 29.4 เนือ่งจากการจ่ายช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวตามสญัญา

เงินกู้ยืมในระหว่างงวด 9 เดอืนปี 2559  

 

 



 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  บริษัทฯ มสีว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบั 2,768.2 ล้านบาท ลดลง 94.2 ล้านบาท จากของ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ซึง่เทา่กบั 2,862.4 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.3 โดยการลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 

2558 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559  และการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดอืนปี 2559 ในไตรมาสที ่3 ปี 2559 

สทุธิด้วยก าไรจากการด าเนนิงานส าหรับงวด 9 เดอืนปี 2559 
 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                       (นายวรวิทย์ วฒันกลุจรัส) 
                  เลขานกุารบริษัท 
                                                                                                                       ผู้ มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 

 


