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AIT (VP-SEC) 005/2561 
 

วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 และไตรมาสที่ 4 ปี 2560 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานและปัจจัยที่ท าให้มีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ 
สรุปภาพรวมการด าเนินงานทัง้ปี 2560 
 

  
หัวข้อ 

  

ยอดคงเหลอืรายปี การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

2560 2559 2560 VS 2559 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

รายได้รวม 5,397.2 4,419.1 978.1 22.1% 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวม 4,808.5 3,848.4 960.1 24.9% 

ก าไรส าหรับงวด 431.1 429.4 1.7 0.4% 
 

ผลการด าเนินงานในปี 2560 เป็นปีที่บริษัทฯ มีรายได้รวมและก าไรสทุธิสงูขึน้จากของปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 
บริษัทฯ ได้งานโครงการขนาดใหญ่ที่มีความลา่ช้าจากการประมลูงานในปีก่อนๆ เช่น โครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านหรือเน็ต
ประชารัฐ ซึง่เป็นโครงการท่ีมีมลูค่าสงูแต่มีอตัราก าไรขัน้ต้นต ่าเนื่องจากเป็นการขายแต่อปุกรณ์ Hardware และมีการแข่งขนั
ด้านราคาที่สูงมาก จึงส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของก าไรสุทธินัน้เพิ่มขึน้ในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึน้ของรายได้ 
นอกจากนีก้ารเพิ่มขึน้ของรายได้สว่นหนึ่งมาจากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจในภาพรวมทัง้การสง่ออกสินค้า การท่องเที่ยว การ
ลงทนุภาคเอกชนและคา่ใช้จ่ายภาครัฐที่มีการขยายตวั ซึง่เป็นสญัญาณที่ดีส าหรับผลการด าเนินงานบริษัทฯในปี 2561 

 

  
หัวข้อ 

  

ยอดคงเหลอืรายปี 
การเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

2560 2559 2560 VS 2559 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขายและบริการและงานตามสญัญาก่อสร้าง 5,171.6 4,197.2 974.4 23.2% 

ต้นทนุขายและบริการและงานตามสญัญาก่อสร้าง 4,168.4 3,193.2 975.2 30.5% 
 

หากพิจารณาถึงรายได้ในแต่ละประเภทแล้ว พบว่ารายได้จากการขาย บริการและงานตามสญัญาก่อสร้างของปี 
2560 เพิ่มขึน้จากของปี 2559 อนัเนื่องมาจากการได้งานโครงการขนาดใหญ่ซึง่สว่นหนึง่มาจากงานโครงการท่ีเลือ่นการประมลู
งานมาจากปีก่อน สว่นต้นทนุขายและบริการนัน้เพิ่มขึน้ตามรายได้ที่เพิ่มขึน้ แตม่ีอตัราการเพิ่มขึน้ท่ีสงูกวา่รายได้เนื่องจากงาน
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โครงการขนาดใหญ่ที่ได้เป็นการขายแตอ่ปุกรณ์ Hardware ซึง่ปกติแล้วจะมีก าไรขัน้ต้นคอ่นข้างต ่า นอกจากนีก้ารแข่งขนัด้าน
ราคาที่สงูมากในการประมลูงานโครงการ จึงท าให้ต้นทนุบริการเพิ่มขึน้ในอตัราที่มากกวา่การเพิ่มขึน้ของรายได้ 
 
สรุปภาพรวมการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2560 
 

 
หัวข้อ 

 

ยอดคงเหลอืรายไตรมาส การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
Q4 - 60 Q3 - 60 Q4 - 59 Q4 -60 VS Q3 -60 Q4 -60 VS Q4 - 59 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 
รายได้รวม 1,279.4 1,633.1 939.7 (353.7) (21.7)% 339.7 36.1% 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวม 1,180.1 1,465.3 790.6 (285.2) (19.5)% 389.5 49.3% 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 69.1 123.4 110.9 (54.3) (44.0)% (41.8) (37.7)% 

 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทีล่ดลงจากของไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ลดลงร้อยละ 21.7 เนื่องจากในไตร
มาสที่ 3 ปี 2560 ได้ส่งมอบงานซึ่งมีมลูค่าโครงการค่อนข้างสงูจึงท าให้รายได้ในไตรมาสดงักลา่วสงูไปด้วย ในขณะเดียวกัน 
หากเปรียบเทียบกบัรายได้ของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 พบวา่รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560  เพิ่มขึน้ร้อยละ 36.1 เนื่องจากในไตร
มาสที่ 4 ปี 2560 ได้สง่มอบงานโครงการท่ีแล้วเสร็จตลอดจนรับรู้ความส าเร็จงานโครงการตามสดัสว่นของงานที่เสร็จมากกว่า 

ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากในช่วงปี 2560 นี ้โดยทางภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับงานโครงการ
ตา่งๆของด้าน ICT จึงท าให้รายได้ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เพิ่มขึน้จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 

ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 นัน้ ได้ลดลงตามการลดลงของรายได้เมื่อเทียบกบั
ของไตรมาสที่ 3 ปี 2560  เมื่อเปรียบเทียบกับของไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ได้เปลี่ยนแปลงลดลงตามรายได้ที่ลดลงในอัตราที่
ใกล้เคียงกันเนื่องจากงานโครงการที่ประมูลได้ในปี 2560 นัน้มีก าไรค่อนข้างต ่าโดยตลอดทัง้ปี จึงท าให้อตัราก าไรขัน้ต้น
เปลี่ยนแปลงน้อยมากในระหว่างปี 2560 และสง่ผลให้การอตัราการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมสงูกว่าเมื่อ
เทียบกบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ด้วย 

ก าไรส าหรับงวดของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ลดลงมากกวา่อตัราการลดลงของรายได้ของไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เนื่องจาก
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 มีคา่หนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ก าไรของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ลดลง แตเ่มื่อเทียบก าไรส าหรับงวด
ของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 กบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 พบวา่อตัราก าไรลดลงน้อยกวา่อตัราการลดลงของรายได้เนื่องจากในไตร
มาสที่ 4 ปี 2559 ได้โอนกลบัหนีส้งสยัจะสญู 
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
ผลการด าเนินงานของรายได้ ต้นทนุ และค่าใช้จ่าย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส าคญัในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 

สามารถแสดงในตารางได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

 
หัวข้อ 

 

ยอดคงเหลอืรายไตรมาส การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
Q4 - 60 Q3 - 60 Q4 - 59 Q4 - 60 VS Q3 - 60 Q4 - 60 VS Q4 - 59 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขาย บริการ และ
งานตามสญัญาก่อสร้าง 

1,219.40 1,572.9 875.0 (353.50) (22.5)% 344.40 39.4% 

ต้นทนุขาย บริการและงานตาม
สญัญาก่อสร้าง 

1,017.2 1,300.3 651.7 (283.1) (21.8)% 365.5 56.1% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 63.5 56.3 65.3 7.2 12.8% (1.8) (2.8)% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 76.4 82.5 51.4 (6.1) (7.4)% 25.0 48.6% 
 

รายได้และต้นทุนจากการขายและบริการและงานตามสัญญาก่อสร้าง 
บริษัทฯ มีรายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560  ลดลงร้อยละ 22.5 เมื่อเปรียบเทียบกบัของไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เนื่องจาก

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ได้สง่มอบงานโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งมีมลูค่าโครงการค่อนข้างสงูจนเกือบครบมลูค่างานจึงท าให้
รายได้ในไตรมาสดงักล่าวสงูไปด้วย ในขณะเดียวกัน หากเปรียบเทียบกับรายได้ของไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า
รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 39.4 เมื่อเปรียบเทียบกบัของไตรมาส 4 ปี 2559 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 
ได้สง่มอบงานโครงการท่ีแล้วเสร็จและรับรู้ความส าเร็จงานโครงการอินเตอร์เน็ตชายขอบบางสว่นซึง่มีมลูคา่งานโครงการท่ีสงู 

สว่นของต้นทนุขาย บริการและงานตามสญัญาก่อสร้างของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 นัน้เมื่อเปรียบเทียบกบัของไตรมาส
ที่ 3 ปี 2560 พบว่าได้เปลี่ยนแปลงลดลงตามรายได้ที่ลดลงในอตัราที่ใกล้เคียงกนั กลา่วคือ ต้นทนุขาย บริการลดลงร้อยละ 
21.8 สว่นการลดลงของรายได้คิดเป็นร้อยละ 22.5 เนื่องจากงานโครงการที่ประมลูได้ในปี 2560 นัน้มีก าไรค่อนข้างต ่าเป็นผล
มาจากงานโครงการขนาดใหญ่ทีม่ีรายได้จากการจ าหนา่ยเฉพาะตวัอปุกรณ์ นอกจากนีโ้ครงการอื่นๆในปี 2560 ยงัมีอตัราก าไร
ขัน้ต้นไมต่า่งกนัมากนกั จึงท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นเปลี่ยนแปลงน้อยมากในระหว่างปี 2560 ในขณะที่ในปี 2559 โครงการสว่น
ใหญ่เป็นการขายสนิค้าพร้อมบริการติดตัง้และบ ารุงรักษาซึง่เป็นโครงการท่ีมีอตัราก าไรขัน้ต้นคอ่นข้างสงู จึงสง่ผลให้การอตัรา
การเพิ่มขึน้ของต้นทนุของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 สงูกวา่เมื่อเทียบกบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ด้วย 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
คา่ใช้จ่ายในการขายของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกบัของไตรมาสที่ 3 ปี 2560  พบว่าค่าใช้จ่ายกลบัเพิ่มสงูขึน้

เล็กน้อยตรงข้ามกบัการลดลงของรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 มีการเพิ่มขึน้ของค่ารับรองลกูค้า
และเงินเดือนพนกังานจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังาน เมื่อเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการขายของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 กบัของ
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ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 นัน้ พบว่าค่าใช้จ่ายในการขายกลบัลดลงในขณะที่รายได้เพิ่มขึน้เนื่องจากการลดลงของค่านายหน้าใน
ไตรมาสที ่4 ปี 2560 

เมื่อเทียบคา่ใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 กบัของไตรมาสที่ 3 ปี 2560  พบว่าอตัราการเปลี่ยนแปลง
ของคา่ใช้จ่ายลดลงเมื่อเทียบกบัอตัราการลดลงของรายได้ในไตรมาส 4 ปี 2560 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ได้บนัทึกค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มเติมส าหรับลกูหนีท้ี่ค้างช าระนานและยงัเรียกเก็บเงินไม่ได้  ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของพนกังาน เมื่อ
เทียบกบัคา่ใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสที่ 4 ปี2560 กบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 นัน้ พบวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่าย
สงูกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้ เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ได้โอนกลบัรายการหนีส้งสยัจะสญูที่ได้รับเงินจ านวน 22.7 
ล้านบาท จึงท าให้คา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลงในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีฐานะการเงินซึง่ได้เปลีย่นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ซึง่ได้แสดงในตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้
 

สินทรัพย์ 
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างเป็นสาระส าคัญ 

ยอดคงเหลอื เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
2560 2559 2560 VS 2559 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,286.2 1,873.9 (587.7) (31.4)% 
เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพย์เพือ่ค้า - 25.2 (25.2) (100.0)% 
ลกูหนีก้ารค้า 2,297.0 1,330.5 966.5 72.6% 
สนิค้าคงเหลอื 305.8 268.8 37.0 13.8% 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 18.0 - 18.0 100.0% 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 104.7 94.5 10.2 10.8% 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 102.6 75.5 27.1 35.9% 
เงินลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 85.0 - 85.0 100.0% 
อปุกรณ์ส าหรับให้เช่า 149.3 215.7 (66.4) (30.8)% 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 38.6 25.1 13.5 53.8% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 36.9 8.3 28.6 344.6% 
สนิทรัพย์รวม 5,024.9 4,511.8 513.1 11.4% 
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สินทรัพย์ 
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 513.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.4 จาก ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2559 โดยการลดลงของสินทรัพย์รวมมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของการเพิ่มขึน้หรือลดลงของสินทรัพย์
ดงัตอ่ไปนี ้

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ลดลง 587.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31.4 สาเหตุ
สว่นใหญ่มาจากการลงทนุในงานโครงการขนาดใหญ่และงานโครงการมีเทอมการเรียกช าระเงินคอ่นข้างยาวนาน ประกอบกบั
ในปี 2560 ได้น าเงินไปลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและในกิจการร่วมค้า จึงท าให้เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง    

เงินลงทุนชั่วคราว – หลกัทรัพย์เพื่อค้าลดลง 25.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 
2560  มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าสว่นใหญ่ได้ครบก าหนดไถ่ถอนได้ภายใน 3 เดือน โดยได้แสดงเป็นเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด  

ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 966.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 72.6 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ และในช่วง ปี 2560 ได้
สง่มอบงานโครงการขนาดใหญ่แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งใช้ระยเวลานานในการตรวจรับและอนมุตัิจ่ายเงิน นอกจากนีย้งัมี
งานโครงการกบัหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกระบวนการจ่ายเงินตามขัน้ตอนซึ่งต้องใช้เวลานาน ประกอบกับมีลกูหนีท้ี่มีเครดิต
เทอมการช าระเงินคอ่นข้างยาวนานกวา่ปกติ 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 18.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากในปี 2560 บริษัท เจเนซิส 
ดาต้า  เซ็นเตอร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ี AIT ได้ลงทนุเป็นกิจการร่วมค้านัน้มีความลา่ช้าในระหว่างการขอสินเช่ือกบัทางสถาบนั
การเงิน เพื่อให้การก่อสร้าง Data Center สามารถด าเนินการตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื่องตามเปา้หมายโครงการ ผู้ ถือหุ้นจึงได้ให้ยืม
เงินแก่บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดัไปก่อน และให้ช าระคืนเมื่อการขอสนิเช่ือกบัทางสถาบนัการเงินเรียบร้อย 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 10.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย10.8 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายล่วงหน้าค่า
บ ารุงรักษาและคา่รับประกนัสนิค้างานโครงการบ ารุงรักษาเพิ่มมากขึน้ 

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า เพิ่มขึน้จ านวน 27.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 35.9 เนื่องจากการจา่ยเงินลงทนุเพิ่ม

ระหวา่งปี 2560 ในบริษัท เจเนซสิ ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั สทุธิด้วยการการรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุตามวิธีสว่นได้เสยีในบริษัทท่ี

ลงทนุกิจการร่วมค้าในระหวา่งปี 

เงินลงทนุในกิจการที่เก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 85.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากการลงทนุในหุ้นจากการ

เพิ่มทนุของบริษัท Campana Group แทน บริษัท ลอ็กซ์เลย์่ แอนด์ เอไอที โฮลดิง้ จ ากดั ที่สละสทิธิการซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 

อปุกรณ์ส าหรับให้เช่าของปี 2560 ลดลง 66.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.8  เนื่องมาจากค่าเสื่อมราคาอปุกรณ์
และคา่ตดัจ าหนา่ยสทิธิการเช่าใช้ระบบงานส าหรับให้เช่าส าหรับปี 2560 สทุธิด้วยการลงทนุเพิ่มในอปุกรณ์ให้เช่าระหวา่งปี  
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้ 28.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 344.6 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่ารับประกนั
งานบ ารุงรักษาที่จ่ายล่วงหน้าโดยมีระยะเวลารับประกนัที่มากกว่า 12 เดือนซึ่งอายรัุบประกนัดงักลา่วสอดคล้องกบัสญัญา
บ ารุงรักษาที่ได้ท ากบัลกูค้า 
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หนีส้นิ 
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างเป็นสาระส าคัญ 

ยอดคงเหลอื เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
2560 2559 2560 VS 2559 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,294.3 630.2 664.1 105.4% 
ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระ 459.8 569.8 (110.0) (19.3)% 
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 29.0 51.4 (22.4) (43.6)% 
รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า 87.8 50.8 37.0 72.8% 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 59.6 71.5 (11.9) (16.6)% 

เงินกู้ยืมระยะยาว - 29.0 (29.0) (100.0)% 

หนีส้นิรวม 2,153.4 1,627.8 525.6 32.3% 
  

หนีส้นิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 525.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 32.3 จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 โดยการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้หรือลดลงของหนีส้นิดงัตอ่ไปนี ้
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้จ านวน 664.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ105.4 เนื่องจากงานโครงการ

ขนาดใหญ่ในปี 2560 มีเครดิตเทอมกบัเจ้าหนีก้ารค้ารายหนึง่คอ่นข้างนานเนื่องจากโครงการดงักลา่วต้องใช้ระยะเวลานานใน
การสง่มอบและตรวจรับอปุกรณ์ครบถ้วน 

ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระ ลดลงจ านวน 110.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 19.3 เนื่องจากงานโครงการที่ได้เคย
สง่มอบแล้วก็ได้รับใบแจ้งหนีส้ าหรับรายการค้างจ่ายแล้ว นอกจากนีบ้างโครงการเองก็ได้ครบอายกุารรับประกนัแล้ว จึงท าให้
ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระของปี 2560 ลดลง  

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีลดลงจ านวน 22.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 43.6 
เนื่องจากจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้ยืมมาเพื่อใช้ในงานโครงการให้เช่าสทิธิการใช้ระบบงาน 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า เพิ่มขึน้จ านวน 37.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 72.8 เนื่องจากในช่วงปลายปี 2560 
ได้รับเงินลว่งหน้างานโครงการจ้างเหมา  

หนีส้นิหมนุเวียนอื่นลดลงจ านวน 11.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ16.6 สว่นใหญ่เนื่องมาจากการลดลงของภาษีขาย
รอเรียกเก็บส าหรับลกูหนีท้ี่ออกใบแจ้งหนีแ้ล้วแต่ยงัไม่ได้ออกใบก ากบัภาษี ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 มียอดลกูหนีท้ี่ออกใบ
แจ้งหนีแ้ล้วแต่ยงัไม่ได้ออกใบก ากบัภาษีลดลงเมื่อเทียบกบัลกูหนีท้ี่ออกใบแจ้งหนีแ้ล้วแต่ยงัไม่ ได้ออกใบก ากับภาษีของไตร
มาสที่ 4 ปี 2559 จึงท าให้ภาษีขายรอกเรียกเก็บของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ลดลงไปด้วย 

เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจ านวน  29.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่
กู้ยืมมาเพื่อใช้ในงานโครงการให้เช่าสทิธิการใช้ระบบงาน ซึง่จะครบสญัญาเงินกู้ยืมในปี 2561 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากบั 2,871.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.5 ล้านบาท จาก ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2,884.0 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4 โดยการเพิ่มขึน้นัน้มาจากก าไรจากการ
ด าเนินงานส าหรับปี 2560 สทุธิด้วยการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนปี 2560 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560  

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

                                   (นางสาวศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์) 
                  เลขานกุารบริษัท 
                                                                                                                      ผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 

 


