AIT (SVP-SEC) 024/2559
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี

2559

สรุปภาพรวมการดาเนินงานและปั จจัยที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ยอดคงเหลือรายไตรมาส
Q3- 59

Q2 - 59

การเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

Q3 - 58

(ล้ านบาท)

Q3 - 59 VS Q2 - 59

Q3 - 59 VS Q3 - 58

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

%

%

รายได้ รวม

1,144.5

1,212.2

1,174.4

(67.7)

(5.6)%

(29.9)

(2.5)%

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานรวม

1,007.9

1,067.5

1,002.6

(59.6)

(5.6)%

5.3

0.5%

102.0

108.5

148.8

(6.5)

(6.5)%

กาไรสาหรับงวดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(46.8) (31.5)%

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทมีรายได้ ทลี่ ดลงเล็กน้ อยจากของไตรมาสก่อนหน้ านี ้และของไตรมาสเดียวกันของปี ที่ผ่านมา โดย
รายได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ลดลงร้ อยละ 5.6 เมื่อเปรียบเทียบกับของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และลดลงร้ อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนยังคงมีสญ
ั ญาณชะลอตัว และรายจ่ายของรัฐบาลส่วนใหญ่เน้ นในเรื่องโครงสร้ าง
พื ้นฐานและการคมนาคม ส่วนงานด้ าน ICT มีงานโครงการไม่มากนัก แม้ โดยภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 จะขยายตัวได้
ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็ตาม
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานรวมของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 นันได้
้ เปลีย่ นแปลงแปรผันตรงกับการเพิม่ ขึ ้นหรือลดลงตาม
ยอดรายได้ และเปลีย่ นแปลงในอัตราทีใ่ กล้ เคียงกันกับอัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้ เมือ่ เปรียบเทียบกับของไตรมาสที่ 2 ปี 2559
กล่าวคือลดลงในอัตราร้ อยละ 5.6 เช่นเดียวกับอัตราการลดลงของรายได้ ดังตารางเปรียบเทียบข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานรวมของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 กับของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 พบว่ากลับเปลีย่ นแปลงไปในทางตรงกันข้ ามกับการ
เปลีย่ นแปลงของรายได้ สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ได้ ตงส
ั ้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี ้ค้ างนาน ในขณะทีใ่ นไตรมาส
ที่ 3 ปี 2558 ได้ กลับรายการค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จึงทาให้ มีผลเปลีย่ นแปลงไปในทางตรงกันข้ าม
การเปลีย่ นแปลงของอัตรากาไรสุทธิสาหรับงวดของบริษัทฯ สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เมื่อเทียบกับของไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ลดลงในอัตราที่ใกล้ เคียงกับการลดลงของรายได้ แต่เมื่อเทียบกับของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ผลของการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญในไตรมาส

ที่ 3 ปี 2559 ข้ างต้ น เป็ นสาเหตุหลักทาให้ การเปลีย่ นแปลงของอัตรากาไรสุทธิสาหรับงวดของบริษัทฯ สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เมื่อ
เปรียบเทียบกับของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 นันมี
้ อตั รากาไรสุทธิฯ ทีล่ ดลงมากกว่าอัตราการลดลงของรายได้
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
ผลการดาเนินงานของรายได้ ต้ นทุน และค่าใช้ จ่าย ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นสาระสาคัญในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 สามารถแสดง
ในตารางได้ ดงั ต่อไปนี ้
ยอดคงเหลือรายไตรมาส
Q3 - 59

Q2 - 59

การเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

Q3 - 59

(ล้ านบาท)
รายได้ จากการขายและบริการ

Q3 - 59 VS Q2 - 59

Q3- 59 VS Q3 - 58

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

%

%

1,084.6

1,164.3

1,088.7

(79.7)

(6.8)%

(4.1)

(0.4)%

ต้ นทุนขายและบริการ

818.1

893.6

845.0

(75.5)

(8.4)%

(26.9)

(3.2)%

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

71.1

64.2

61.9

6.9

10.7%

9.2

14.9%

ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

93.7

84.7

74.1

9.0

10.6%

19.6

26.5%

รายได้ และต้ นทุนจากการขายและบริการ
ผลการดาเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ซึง่ มีรายได้ จากการขายพร้ อมติดตังและบริ
้
การบารุงรักษา ลดลง 79.7 ล้ าน
บาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 6.8 จากรายได้ ของไตรมาส ที่ 2 ปี 2559 และลดลง 4.1 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.4 จากรายได้ ของไตรมาส ที่
3 ปี 2558 เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนยังคงมีสญ
ั ญาณชะลอตัวโดยเป็ นผลจากประเทศคู่ค้าที่ชะลอลงมากกว่าที่คาด และการใช้ จ่าย
ภาครัฐที่มกี ารลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง ตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายของรัฐบาลและความชัดเจนของนโยบายที่มีมากขึ ้น แต่สว่ นใหญ่เน้ นใน
เรื่องโครงสร้ างพื ้นฐานและการคมนาคม ทาให้ งานโครงการด้ าน ICT ที่ออกมาประมูลมีจานวนไม่มากนัก
ส่วนการเปลีย่ นแปลงของต้ นทุนขายและบริการของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เมือ่ เทียบกับของของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 นันมี
้ อตั รา
การเปลีย่ นแปลงทีใ่ กล้เคียงกับการเปลีย่ นแปลงของรายได้ แต่หากเทียบการเปลีย่ นแปลงของต้ นทุนขายและบริการของไตรมาสที่ 3 ปี
2559 กับของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 แล้ วพบว่ามีอตั ราการการลดลงทีน่ ้ อยกว่าอัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้ อนั เป็ นผลมาจากอัตรากาไร
ขันต้
้ นของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 สูงกว่าของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เนือ่ งจากค่าเงินบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีความแข็งค่าขึ ้นมากกว่า
ของไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มากทาให้ ต้นทุนการนาเข้ าอุปกรณ์จากต่างประเทศลดลง

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีทศิ ทางการเปลีย่ นแปลงตรงกันข้ ามกับการลดลงของยอดขายโดยมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้นจากของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และของไตรมาส ที่ 3 ปี 2558 ทังๆที
้ ่ รายได้ ของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับของทัง้ 2 ไตร
มาสเนือ่ งจากค่าใช้ จ่ายพนักงานและค่าใช้ จ่ายในการเลี ้ยงรับรองลูกค้ าทีเ่ พิม่ ขึ ้นเพือ่ หาลูกค้ ารายใหม่และดูแลลูกค้ ารายเดิมให้ ดี มากขึ ้น
ท่ามกลางการแข่งขันทีร่ ุนเรงขึ ้นอันเนือ่ งมาจากงานโครงการที่มีประมูลค่อนข้ างมีจากัด
ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริหารของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงที่ตรงกันข้ ามกับการลดลงของยอดขาย กล่าวคือ
การเปลีย่ นแปลงค่าใช้ จ่ายในการบริหารของไตรมาสที่ 3 ปี 2559เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และของไตรมาส ที่ 3 ปี
2558 ในขณะที่รายได้ ของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ลดลงเนื่องมาจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ได้ ตงส
ั ้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี ้ค้ าง
นานเป็ นจานวน 23.9 ล้ านบาท
การวิเคราะห์ ฐานะการเงินของบริษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีฐานะการเงินซึง่ ได้ เปลีย่ นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ แสดงใน
ตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่ นแปลงดังต่อไปนี ้
สินทรัพย์
รายการที่มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างเป็ นสาระสาคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ยอดคงเหลือรายไตรมาส
Q3-59

Q4-58

(ล้ านบาท)

เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
Q3-59 VS Q4-58
(ล้ านบาท)

%

1,581.9

1,291.6

290.3

22.5%

-

504.8

(504.8)

(100.0)%

1,509.2

1,596.0

(86.8)

(5.4)%

รายได้ ทยี่ งั ไม่เรียกชาระ

502.0

302.8

199.2

65.8%

สินค้ าคงเหลือ

226.1

462.8

(236.7)

(51.1)%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

77.2

21.6

55.6

>100%

อุปกรณ์สาหรับให้ เช่า

184.5

246.7

(62.2)

(25.2)%

43.5

31.9

11.6

36.4%

4,331.2

4,672.5

(341.3)

(7.3)%

เงินลงทุนชัว่ คราว - หลักทรัพย์เพือ่ ค้ า
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ลดลง 341.3 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 7.3 จากของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยการลดลงของสินทรัพย์รวมมาจากการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของการเพิม่ ขึ ้นหรือลดลงของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เพิม่ ขึ ้น 290.3 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 22.5 สาเหตุสว่ นใหญ่มา
จากในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ าทังหมดได้
้
ครบกาหนดไถ่ถอนได้ ภายใน 3 เดือน จึงได้ แสดงเงินลงทุนดังกล่าว
เป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทาให้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ ้น สุทธิด้วยเงินสดจ่ายปั นผลระหว่างกาลที่จา่ ยใน
ระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2559
เงินลงทุนชัว่ คราว – หลักทรัพย์เพื่อค้ า ลดลง 504.8 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 100.0 เนือ่ งจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ าทังหมดได้
้
ครบกาหนดไถ่ถอนได้ ภายใน 3 เดือน โดยได้ แสดงเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นลดลง 86.8 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 5.4 เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ได้ สง่ มอบงาน
โครงการทีก่ าหนดแล้ วเสร็จและออกใบเรียกเก็บเงินน้ อยลงเมื่อเทียบกับการส่งมอบงานโครงการในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2558
นอกจากนี ้ยังมีรายได้ งานโครงการทีร่ ับรู้ตามความสาเร็จของงานยังไม่ถึ งเกณฑ์จะออกใบแจ้ งหนี ้เรียกเก็บเงินที่ระบุตามสัญญาซึง่ ไม่ได้
แสดงเป็ นลูกหนี ้การค้ าแต่ได้ แสดงอยูใ่ นหัวข้ อรายได้ ทยี่ งั ไม่เรียกชาระ
รายได้ ทยี่ งั ไม่เรียกชาระเพิม่ ขึ ้น 199.2 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 65.8 เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2559 ได้
ดาเนินงานโครงการและรับรู้ความสาเร็จของงานโครงการเพิ่มเติมแต่ยงั ไม่ถึงเกณฑ์ในการออกใบแจ้ งหนี ้เรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ า จึงทาให้
รายได้ ทยี่ งั ไม่เรียกชาระเพิม่ ขึ ้น
สินค้ าคงเหลือลดลง 236.7 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 51.1 เนือ่ งจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ประมูลได้ งานโครงการใหม่ลดลง
ตามจานวนงานโครงการทีเ่ กีย่ วกับ ICT ทีใ่ ห้ เข้ าประมูลงานลดลง ประกอบกับส่งมอบงานโครงการตามความสาเร็จของงานในช่วงปลาย
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จึงทาให้ งานระหว่างทาลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ ้น 56.6 ล้ านบาทหรือเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นมากกว่าร้ อยละ 100 เนือ่ งจากการการเพิ่มขึ ้นของค่าบริการ
บารุงรักษาจ่ายล่วงหน้ าของโครงการทีใ่ ห้ บริการบารุงรักษาที่จ่ายในระหว่างงวด 9 เดือนปี 2559
อุปกรณ์สาหรับให้ เช่าลดลง 62.2 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 25.2 เนือ่ งมาจากค่าเสือ่ มราคาอุปกรณ์สาหรับให้ เช่าในระหว่าง
งวด 9 เดือนปี 2559

หนี ้สิน
รายการที่มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างเป็ นสาระสาคัญ

ยอดคงเหลือรายไตรมาส
Q3 - 59

Q4 - 58

(ล้ านบาท)

เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
Q3 - 59 VS Q4 - 58
(ล้ านบาท)

%

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่

530.5

745.2

(214.7)

(28.8)%

ต้ นทุนทีย่ งั ไม่เรียกชาระ

601.5

638.8

(37.3)

(5.8)%

รายได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

51.4

36.5

14.9

40.8%

สารองค่าปรับงานล่าช้ า

77.6

53.0

24.6

46.4%

เงินกู้ยืมระยะยาว

93.2

132.0

(38.8)

(29.4)%

1,563.0

1,810.1

(247.1)

(13.7)%

หนี ้สินรวม
หนีส้ นิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีหนี ้สินรวมลดลง 247.1 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 13.7 จากของ ณ วันที่ 31ธันวาคม
2558 โดยการลดลงของหนี ้สินรวมมาจากการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของการเพิม่ ขึ ้นหรือลดลงของหนี ้สินดังต่อไปนี ้
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่ ลดลง 214.7 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 28.8 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เนื่องจากลดลง
ตามการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ลดลงในระหว่างปี 2559 ซึง่ สอดคล้ องกับงานโครงการระหว่างทาและรายได้ ทลี่ ดลง
ต้ นทุนทีย่ งั ไม่เรียกชาระลดลง 37.3 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 5.8 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เนือ่ งจากในช่วงปลายไตร
มาสที่ 4 ปี 2558 ได้ สง่ มอบงานโครงการในปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ในจานวนที่สงู กว่าของปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จึงทาให้ ต้นทุนที่
ยังไม่เรียกชาระของสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ลดลง
รายได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ าเพิ่มขึ ้น 14.9 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 40.8 เมือ่ เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ ณ สิ ้นไตร
มาสที่ 4 ปี 2558 เนือ่ งจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ได้ รับเงินล่วงหน้ าโดยเฉพาะจากงานโครงการให้ บริการบารุงรักษาหลายโครงการ
สารองค่าปรับงานล่าช้ าเพิม่ ขึ ้น 24.6 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 46.4 เนือ่ งจากในระหว่างงวด 9 เดือนปี 2559 บริษัทฯ
ได้ ทยอยสารองเงินค่าปรับงานล่าช้ าสาหรับงานโครงการที่ลา่ ช้ ากว่าที่กาหนดไว้ ในสัญญาจ้ างเพิ่มขึ ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 38.8 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 29.4 เนือ่ งจากการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวตามสัญญา
เงินกู้ยืมในระหว่างงวด 9 เดือนปี 2559

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,768.2 ล้ านบาท ลดลง 94.2 ล้ านบาท จากของ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึง่ เท่ากับ 2,862.4 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 3.3 โดยการลดลงมาจากการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี
2558 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนปี 2559 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559
สุทธิด้วยกาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวด 9 เดือนปี 2559

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอานาจในการรายงานสารสนเทศ

