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AIT (AVP-SEC) 023/2560 
 
วนัท่ี 10 สงิหาคม 2560 
 
เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2560 
 

  จ านวนเงินรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q2-60 Q1-60 Q2-59 Q2-60 VS Q1-60 Q2-60 VS Q2-59 

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้รวม 1,345.4 1,139.2 1,212.2 206.2 18.1% 133.3 11.0% 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวม 1,202.7 960.5 1,067.5 242.2 25.2% 135.1 12.7% 

ก าไรส าหรับงวด 105.3 133.3 108.5 (28.0) (21.0)% (3.2) (3.0)% 
 
 

ภาพรวมของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึน้จากของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 
ซึง่เทา่กบั 206.2 ล้านบาท และ 133.3 ล้านบาท ตามล าดบั อนัเนื่องมาจากงานโครงการท่ีเคยประมลูได้ในชว่งปลายไตรมาสที่ 1 
ปี 2560 ได้ทยอยสง่มอบในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ซึง่สภาพเศรษฐกิจภาพรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นัน้ การขยายตวัของเศรษฐกิจ
โดยรวมมกีารขยายตวัตอ่เนื่องโดยมีแรงขบัเคลือ่นหลกัมาจากการสง่ออกสนิค้าที่ขยายตวัดีและทัว่ถึงมากขึน้ และภาคการ
ทอ่งเที่ยวที่ขยายตวัตอ่เนื่อง ในขณะที่การลงทนุภาครัฐชะลอลงไปบ้างหลงัจากทีเ่ร่งใช้เงินไปในคร่ึงแรกของปีงบประมาณ คาดวา่
สถานการณ์ดงักลา่วจะท าให้บริษัทได้ประโยชน์จากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจและรายจา่ยลงทนุภาคเอกชน 

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงานรวมนัน้ปกตจิะแปรผนัตรงกบัการเปลีย่นแปลงของยอดรายได้กลา่วคอื คา่ใช้จ่าย
ในการด าเนินงานรวมของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริษัทมีคา่ใช้จา่ยรวมเพิม่ขึน้จากของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 2 ปี 
2559 ซึง่เทา่กบั 242.2  ล้านบาท และ 135.1 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่การเปลีย่นแปลงของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 
2 ปี 2559 เพิ่มขึน้ในอตัราใกล้เคยีงกนัเนื่องจากอตัราก าไรขัน้ต้นของงานโครงการท่ีได้สง่มอบงานนัน้ตา่งกนัไมม่ากนกั สว่น
โครงการท่ีได้สง่มอบงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 นัน้เป็นงานโครงการท่ีมีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีคอ่นข้างสงู จึงท าให้การเพิ่มขึน้ของ
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มีอตัราการเพิ่มที่สงูกวา่อตัราการเพิม่ขึน้ของรายได้รวมคอ่นข้างมาก 

ก าไรส าหรับงวดส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นัน้ลดลงมากเมือ่เปรียบเทียบกบัก าไรส าหรับงวดของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 
เนื่องจากงานโครงการท่ีสง่มอบในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มีอตัราก าไรขัน้ต้นคอ่นข้างต ่าในขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นของไตรมาสที่ 1 ปี 
2560 เป็นไตรมาสที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีสงูมากจงึท าให้อตัราการเปลีย่นแปลงของก าไรส าหรับงวดไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
การเปลีย่นแปลงของรายได้ สว่นก าไรส าหรับงวดของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีอตัราทีต่า่งกนัไมม่ากนกั  
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

 

ผลการด าเนินงานของรายได้ ต้นทนุ และคา่ใช้จ่าย ซึง่มีการเปลีย่นแปลงที่เป็นสาระส าคญัในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 
สามารถแสดงในตารางได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

  จ านวนเงินรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q2-60 Q1-60 Q2-59 Q2-60 VS Q1-60 Q2-60 VS Q2-59 

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขายและบริการ 1,295.3 1,084.1      1,164.3  211.2 19.5% 131.0 11.3% 

ต้นทนุขายและบริการ 1,047.7 803.3       893.6  244.4 30.4%      154.1 17.2% 
  
 

รายได้และต้นทุนจากการขายและบริการ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ซึง่มีรายได้จากการขายพร้อมตดิตัง้และบริการบ ารุงรักษา เพิม่ขึน้
จากรายได้ของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นจ านวน 211.2 ล้านบาทและ 131.0 ล้านบาทตามล าดบั 
เนื่องจากในชว่งปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทได้งานโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ (อินเตอร์เน็ตหมูบ้่าน) ซึง่เป็นโครงการท่ีมี
มลูคา่สงูและได้สง่มอบงานแล้วบางสว่นในชว่งไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จึงท าให้รายได้ของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 สงูมากขึน้ เมื่อเทียบ
กบัรายได้ของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 

ต้นทนุขายและบริการซึง่ปกตจิะมีอตัราการเปลีย่นแปลงไปในทิศทางเดียวกบัการเปลีย่นแปลงของรายได้ แตส่ าหรับของ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มีอตัราการเพิ่มขึน้ของต้นทนุขายและบริการที่สงูมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกบัต้นทนุขายและบริการ
ของไตรมาสที่  1 ปี 2560 กลา่วคอืเพิ่มขึน้ 244.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.4 ในขณะท่ีอตัราการเพิม่ขึน้ของรายได้เทา่กบั
ร้อยละ 19.5 เนื่องจากงานโครงการขนาดใหญ่บางสว่นท่ีบริษัทได้สง่มอบในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มีอตัราก าไรขัน้ต้นคอ่นข้างต า่ 
ประกอบกบังานโครงการท่ีได้สง่มอบในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีอตัราก าไรคอ่นข้างสงูจงึท าให้อตัราการเปลีย่นแปลงของต้นทนุและ
รายได้คอ่นข้างตา่งกนัมาก 

เมื่อเปรียบเทียบต้นทนุขายและบริการของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 กบัของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 พบวา่มียอดเพิ่มขึน้ 154.1 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.2 ในขณะท่ีอตัราการเปลีย่นแปลงของยอดรายได้ของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 กบัของไตรมาสที่ 2 ปี 
2559 ลดลงร้อยละ 11.3 ซึง่ไมต่า่งกนัมากเหมือนกบัการเปรียบเทียบกบัของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เนื่องจากลกัษณะงานโครงการ
ของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 กบัของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีลกัษณะโครงสร้างงานโครงการท่ีเหมือนกนัแตอ่ตัราก าไรขัน้ต้นของไตร
มาสที่  2  ปี 2559 สงูกวา่ จงึท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของโครงการท่ีสง่มอบในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 น้อยกวา่ของไตรมาสที่ 2 ปี 
2559 
 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีฐานะการเงินซึง่ได้เปลีย่นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่
ได้แสดงในตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้
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สนิทรัพย์ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q2-60 Q4-59 Q2-60 VS Q4-59 

อยา่งเป็นสาระส าคญั (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,434.5 1,873.9 (439.4) (23.4)% 

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

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 1,956.2 1,330.5 625.7 47.0% 

รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระ 273.2 432.7 (159.5) (336.9)% 

สนิค้าคงเหลอื 445.3 268.8 176.5 65.5% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 139.1 94.5 44.5 47.1% 

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 87.3 75.5 11.8 15.6% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 85.0 - 85.0 100.0% 

อปุกรณ์ส าหรับให้เช่า 182.6 215.7 (33.1) (15.4)% 

สนิทรัพย์รวม 4,813.6 4,511.8 301.8 6.7 % 
 
 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 301.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 จากของ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 โดยการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์รวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้หรือลดลงของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี  ้
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ลดลง 439.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 23.4 สาเหตุ
สว่นใหญ่มาจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ได้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ประกอบกบัการเรียกเก็บเงินจาก
ลกูหนีไ้ด้นานขึน้ จึงท าให้จึงท าให้เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง  

เงินลงทนุชัว่คราว – หลกัทรัพย์เพื่อค้าลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เป็นจ านวน 25.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
100.0 เนื่องจากหลกัทรัพย์เพื่อค้าทัง้หมดที่บริษัทได้ลงทนุนัน้มงีวดก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนและไมม่ี
ข้อจ ากดัในการเบกิใช้ จึงได้แสดงเป็นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 625.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 47.0 เป็นผลมาจากในระหวา่งไตรมาสที่ 2 
ปี 2560 มีลกูหนีท้ี่ค้างก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือนและลกูหนีท้ี่ค้างช าระมากกวา่ 12 เพิ่มขึน้มา เนือ่งจากสว่นใหญ่มาจากขัน้ตอน
หรือกระบวนการจ่ายเงินของลกูหนีซ้ึง่เป็นภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต้องใช้เวลานานกวา่ปกติ สง่ผลให้ลกูหนีก้ารค้าของไตรมาสที่ 2 
ปี 2560 เพิ่มขึน้จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 
 รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระลดลง 159.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 36.9 เนื่องจากในระหวา่งไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ได้
มีการออกใบแจ้งหนีเ้พื่อเรียกช าระเงินจากลกูค้าทีเ่คยบนัทกึเป็นรายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระในไตรมาสก่อนๆ จึงท าให้รายได้ที่ยงัไม่
เรียกช าระลดลง 
 สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 176.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 65.6 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มีงานโครงการ
เข้ามาใหมแ่ละอยูใ่นระหวา่งด าเนินงานโครงการท่ียงัไมแ่ล้วเสร็จตามสญัญาเพื่อสง่มอบ 
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 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 44.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 47.1 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของคา่บริการ
บ ารุงรักษาจ่ายลว่งหน้าของงานโครงการ ในระหวา่งงวด 6 เดือนปี 2560 
 เงินลงทนุในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึน้ 11.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.6 เนื่องจากในระหวา่งไตรมาสที่ 1 ปี 
2560 ได้จ่ายเงินลงทนุเพิม่ในบริษัท Loxley & AIT Holding จ านวน 25.0 ล้านบาทสทุธิด้วยการรับรู้ผลขาดทนุจากเงินลงทนุใน
ระหวา่งงวด 

เงินลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 85.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 100 เนื่องจากในระหวา่งไตรมาสที่ 2 
ปี 2560 ได้จ่ายเงินลงทนุเพิ่มในบริษัท Campana Group Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร์และเป็น
บริษัทท่ี Loxley & AIT Holding ได้ลงทนุในหุ้นแล้วก่อนหน้านี ้

อปุกรณ์ส าหรับให้เช่าสทุธิลดลง 33.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.4 สว่นใหญ่เนื่องจากคา่เสือ่มราคาและคา่
ตดัจ าหนา่ยสทิธิการใช้งานระบบในระหวา่งงวด สทุธิด้วยงานโครงการอปุกรณ์ให้เช่าใหมใ่นระหวา่งงวด 
 
 

หนีส้นิ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q2-60 Q4-59 Q2-60 VS Q4-59 

อยา่งเป็นสาระส าคญั (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 870.6 630.2 240.4 38.1% 

ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระ 669.8 569.8 100.0 17.5% 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า 127.1 50.8 76.3 150.3% 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 53.6 71.5 (17.9) (25.0)% 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 3.3 29.0 (25.7) (88.7)% 

หนีส้นิรวม 2,000.5 1,627.8 372.7 22.9% 
 
 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 372.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 22.9 จากของ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิดงัตอ่ไปนี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 240.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.1 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 
เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้สนิค้าและบริการในงานโครงการท่ีเพิ่มขึน้แตย่งัไมถ่ึงก าหนดครบช าระ จึงท า
ให้เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เช่นเดียวกบังานโครงการระหวา่งท าที่แสดงอยูใ่นสนิค้าคงเหลอื 

ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระเพิม่ขึน้ 100.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.5 จากของไตรมาสที ่4 ปี 2559 เนื่องจาก
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ได้สง่มอบงานในช่วงปลายงวดไตรมาสจงึท าให้คา่ใช้จ่ายงานโครงการซึง่ยงัไมไ่ด้รับใบแจ้งหนีจ้ากผู้ขาย
หรือผู้ให้บริการในช่วงปลายไตรมาสสงูไปด้วยประกอบกบั อตัราก าไรขัน้ต้นของโครงการท่ีสง่มอบในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มี
อตัราที่ต า่กวา่ของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 จึงท าให้ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระเพิ่มขึน้ไปด้วย  
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 รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิม่ขึน้ 76.3  ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 150.3 เมื่อเปรียบเทียบกบัยอดคงเหลอื ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เนื่องจากในระหวา่งคร่ึงปีแรกของปี 2560  บริษัทได้รับเงินลว่งหน้าจากงานโครงการทัง้จากงาน
บ ารุงรักษาและงานจ้างเหมา  
 หนีส้นิหมนุเวียนอื่นลดลง 17.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 25.0 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 สว่นใหญ่เนื่องจาก
การลดลงของภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าสง่ที่เกิดขึน้ในเดือนธนัวาคม 2559 และได้น าสง่แล้วในเดือนมกราคม 2560 
 เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ลดลง 25.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 88.7 เมื่อ
เทียบกบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เนื่องจากในระหวา่งคร่ึงปีแรกของปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามงวดทีค่รบ
ก าหนดช าระ 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบั 2,813.1 ล้านบาทลดลง 70.9 ล้านบาท จากของ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่เทา่กบั 2,884.0 ล้านบาทคิดเป็นลดลงร้อยละ 2.5 โดยการลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผลสทุธิด้วย
ก าไรจากการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2560 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                       (นางสาวศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์) 
                  เลขานกุารบริษัท 
                                                                                                                       ผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 

 
 

 
 


