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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2560 
 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2560 
 
 

  จ านวนเงินรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q1-60 Q4-59 Q1-59 Q1-60 VS Q4-59 Q1-60 VS Q1-59 

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้รวม 1,139.2 939.7 1,122.7 199.5 21.2% 16.5 1.5% 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวม 960.5 790.6 982.3 169.9 21.5% (21.8) (2.2)% 

ก าไรส าหรับงวดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 133.3 110.9 108.0 22.4 20.2% 25.3 23.4% 
 
 

ภาพรวมของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึน้จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ซึง่
เทา่กบั 199.5 ล้านบาท และ 16.5 ล้านบาท ตามล าดบั อนัเนื่องมาจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 การขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมมี
ทิศทางทีด่ีขึน้โดยมีแรงขบัเคลือ่นหลกัมาจากการสง่ออกที่ขยายตวัอยา่งทัว่ถึงมากขึน้ ในขณะท่ีการลงทนุภาครัฐยงัคงมีบทบาทหลกัใน
การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจแม้จะชะลอลงไปบ้างหลงัจากที่เร่งไปในไตรมาสก่อน ท าให้บริษัทได้งานโครงการใหมเ่พิ่มมากขึน้ 

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงานรวมนัน้ปกตจิะแปรผนัตรงกบัการเพิม่ขึน้หรือลดลงตามยอดรายได้ดงัผลการ
เปรียบเทียบระหวา่งของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 กบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 จะเห็นได้วา่อตัราการเปลีย่นแปลงของรายได้รวมซึง่เทา่กบั
ร้อยละ 21.2 และของคา่ใช้จ่ายรวมซึง่เทา่กบัร้อยละ 21.5 พบวา่มีอตัราทีใ่กล้เคียงกนัมาก แตเ่มื่อเปรียบเทียบอตัราการเปลีย่นแปลง
ของรายได้รวมและคา่ใช้จา่ยรวมระหวา่งของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 กบัของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 พบวา่มีอตัราที่มีทศิทางตรงข้ามและ
แตกตา่งกนั กลา่วคือรายได้รวมมีอตัราการเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.5 แตอ่ตัราการเปลีย่นแปลงของคา่ใช้จ่ายรวมกลบัลดลงร้อยละ 2.2 
เนื่องมาจากอตัราก าไรขัน้ต้นของงานโครงการท่ีสง่มอบในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สงูกวา่ของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 

ก าไรสทุธิส าหรับงวดของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 นัน้มีอตัราการเพิม่ขึน้เมื่อเทียบกบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ใน
อตัราที่ใกล้เคียงกนักบัการเปลีย่นแปลงของรายได้ แตเ่มื่อเปรียบเทียบกบัอตัราการเปลีย่นแปลงของรายได้ระหวา่งของไตรมาสที่ 1 ปี 
2560 กบัของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 พบวา่อตัราการเปลีย่นแปลงของก าไรสทุธิฯ มีอตัราการเพิ่มขึน้สงูกวา่ เนื่องจากอตัราก าไรขัน้ต้นของ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สงูกวา่ของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 

  
 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

 

ผลการด าเนินงานของรายได้ ต้นทนุ และคา่ใช้จ่าย ซึง่มีการเปลีย่นแปลงที่เป็นสาระส าคญัในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สามารถ
แสดงในตารางได้ดงัตอ่ไปนี ้
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  จ านวนเงินรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q1-60 Q4-59 Q1-59 Q1-60 VS Q4-59 Q1-60 VS Q1-59 

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขายและบริการ 1,084.1 875.0      1,073.3  209.1 23.9%      10.8 1.0% 

ต้นทนุขายและบริการ 803.3 651.7         829.8  151.6 23.3%      (26.5) (3.2)% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 73.5 51.4           70.8  22.1 43.0%         2.7 3.8% 
  
 

รายได้และต้นทุนจากการขายและบริการ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ซึง่มีรายได้จากการขายพร้อมตดิตัง้และบริการบ ารุงรักษา เพิม่ขึน้จาก
รายได้ของไตรมาส ท่ี 4 ปี 2559 และของไตรมาสที่ 1 ปี 2559เป็นจ านวน 209.1 ล้านบาทและ 10.8 ล้านบาทตามล าดบั เนื่องจาก
ในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ตอ่เนื่องจนไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีการลงทนุภาครัฐซึง่เป็นแรงขบัเคลือ่นหลกัทางเศรษฐกิจอยา่ง
ตอ่เนื่อง ท าให้บริษัทได้งานโครงการเพิม่มากขึน้     

ต้นทนุขายและบริการของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีอตัราการเพิม่ขึน้ใกล้เคยีงกบัอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้เมื่อเทียบกบัของไตร
มาสที่  4 ปี 2559 แตเ่มื่อเปรียบเทียบต้นทนุขายและบริการของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 กบัของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 พบวา่มียอดคงเหลอื
ลดลงในขณะท่ียอดขายของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เพิ่มขึน้จากของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เนื่องจากอตัราก าไรขัน้ต้นของงานโครงการที่สง่
มอบในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 25.9 เพิ่มขึน้จากของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 22.7  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มียอดคงเหลอืใกล้เคียงกบัของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 แตเ่พิ่มขึน้จากของไตร
มาสที่ 4 ปี 2559 ในอตัราที่มากกวา่อตัราการเปลีย่นแปลงของรายได้คอ่นข้างมากกลา่วคือ อตัราการเปลีย่นแปลงของรายได้จากการ
ขายและบริการเทา่กบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 23.9 ในขณะท่ีอตัราการเปลีย่นแปลงของคา่ใช้จา่ยในการบริหารเทา่กบัเพิ่มขึน้ร้อยละ 43.0 
เนื่องมาจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ได้มีการโอนกลบัหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีท้ี่ได้รับเงินในชว่งปลายปี 2559 จึงท าให้คา่ใช้จา่ยใน
การบริหารของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คอ่นข้างต า่กวา่ของไตรมาสอืน่ๆ ที่น ามาเปรียบเทียบ 

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2560 บริษัทฯ มีฐานะการเงินซึง่ได้เปลีย่นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้
แสดงในตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้

 

สนิทรัพย์ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q1 - 60 Q4 - 59 Q1 – 60 VS Q4 - 59 

อยา่งเป็นสาระส าคญั (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,721.0 1,873.9 (152.9) (8.2)% 

เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพย์เพือ่ค้า - 25.2 (25.2) (100.0)% 



 
 

-3- 

 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 1,720.2 1,330.5 389.7 29.3% 

รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระ 318.0 432.7 (114.7) (26.5)% 

สนิค้าคงเหลอื 450.0 268.8 181.2 67.4% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 120.3 94.5 25.8 27.3% 

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 92.5 75.5 17.0 22.5% 

สนิทรัพย์รวม 4,826.8 4,511.8 315.0 7.0 % 
 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 315.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.0 จากของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 โดยการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์รวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้หรือลดลงของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี  ้

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ลดลง 152.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 สาเหตสุว่นใหญ่มา
จากในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ยงัไมไ่ด้รับช าระเงินจากลกูหนีซ้ึง่อยูร่ะหวา่งการเรียกเก็บจงึท าให้เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง  
เงินลงทนุชัว่คราว – หลกัทรัพย์เพื่อค้าลดลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เป็นจ านวน 25.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 เนื่องจาก
หลกัทรัพย์เพื่อค้าทัง้หมดที่บริษัทได้ลงทนุนัน้มีงวดก าหนดจา่ยคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนและไมม่ีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ จงึได้
แสดงได้แสดงเป็นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 389.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 29.3 เป็นผลมาจากในระหวา่งไตรมาสที่ 1 ปี 
2560 มีลกูหนีท้ี่ค้างก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือนเพิ่มขึน้มา เนื่องจากสว่นใหญ่มาจากขัน้ตอนหรือกระบวนการจ่ายเงินของลกูหนีซ้ึง่เป็น
รัฐวิสาหกิจที่ต้องใช้เวลานานกวา่ปกติ 
 รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระลดลง 114.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 26.5 เนื่องจากในระหวา่งไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ได้มีการ
ออกใบแจ้งหนีเ้พื่อเรียกช าระเงินจากลกูค้าทีเ่คยบนัทกึเป็นรายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระในไตรมาสก่อนๆ จึงท าให้รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระ
ลดลง 
 สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 181.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 67.4 เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีงานโครงการเข้ามา
ใหมแ่ละอยูใ่นระหวา่งด าเนินงานโครงการท่ียงัไมแ่ล้วเสร็จตามสญัญาเพื่อสง่มอบ 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 25.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.3 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของคา่บริการจา่ยลว่งหน้า
ของงานโครงการ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 
 
 

หนีส้นิ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q1 - 60 Q4 - 59 Q1 – 60 VS Q4 - 59 

อยา่งเป็นสาระส าคญั (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 892.3 630.2 262.1 41.6% 

ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระ 502.9 569.8 (66.9) (11.7)% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 57.6 32.3 25.3 78.3% 
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หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 50.5 71.5 (21.0) (29.4)% 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 16.1 29.0 (12.9) (44.5)% 

หนีส้นิรวม 1,809.5 1,627.8 181.7 11.2% 
 
 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 181.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.2 จากของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 โดยการเพิม่ขึน้ของหนีส้นิรวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิดงัตอ่ไปนี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 262.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.6 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เนื่องจากใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้สนิค้าและบริการในงานโครงการท่ีเพิม่ขึน้แตย่งัไมถ่ึงก าหนดครบช าระ จึงท าให้เจ้าหนีก้ารค้า
เพิ่มขึน้เช่นเดยีวกบังานโครงการระหวา่งท าที่แสดงอยูใ่นสนิค้าคงเหลอื 

ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระลดลง 66.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 11.7 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เนื่องจากอตัราก าไร
ขัน้ต้นของโครงการท่ีสง่มอบในชว่งไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีอตัราทีส่งูกวา่ของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 จึงท าให้ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระลดลง
ไปด้วย  
 ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ยเพิม่ขึน้ 25.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 78.3 เมื่อเปรียบเทียบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 เนื่องจากเป็นภาษีเงินได้จากผลประกอบการท่ีมีก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 

 หนีส้นิหมนุเวียนอื่นลดลง 21.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 29.4 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เนื่องจากการลดลงของ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ยรอน าสง่ทีเ่กิดขึน้ในเดือนธนัวาคม 2559 และได้น าสง่แล้วในเดือนมกราคม 2560 
 เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ลดลง 12.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 44.5 เมื่อเทียบ
กบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เนื่องจากในระหวา่งไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามงวดที่ครบก าหนดช าระ 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบั 3,017.3 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 133.3 ล้านบาท จากของ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 ซึง่เทา่กบั 2,884.0 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.6 โดยการเพิ่มขึน้มาจากก าไรจากการด าเนินงานส าหรับไตรมาส
ที่ 1 ปี 2560 

 
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                       (นายวรวิทย์ วฒันกลุจรัส) 
                  เลขานกุารบริษัท 
                                                                                                                       ผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 
 


