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AIT (VP-SEC) 013/2561  
 

วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561  
 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561  
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ภาพรวมการด าเนินงานและปัจจัยที่ท าให้มีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ  
สรุปภาพรวมการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
 

  จ านวนเงินรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
  Q1-61 Q4-60 Q1-60 Q1-61 VS Q4-60 Q1-61 VS Q1-60 
  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 
รายได้รวม 1,044.9 1,279.4 1,139.2 (234.5) (18.3) (94.3) (8.3) 
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวม 948.1 1,180.1 960.5 (232.0) (19.7) (12.4) (1.3) 
ก าไรส าหรับงวด 67.4 69.1 133.3 (1.7) (2.5) (65.9) (49.4) 

 
ภาพรวมของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯมีรายได้รวมลดลงจากของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 

จ านวน 234.5 ล้านบาท และ 94.3 ล้านบาท ตามล าดบั อนัเนื่องมาจาก งานโครงการจากภาครัฐในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 มี
คอ่นข้างน้อยและลา่ช้ากวา่ปกติ ประกอบกบัการแขง่ขนัในตลาดที่สงูขึน้ และการสง่มอบงานในหลายโครงการท่ีได้มาใน ไตรมาส
ที่ 4 ปี 2560 ยงัไมถ่ึงก าหนดการสง่มอบงานตามสญัญา จึงสง่ผลให้การรับรายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 น้อยลง 

ในสว่นของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมนัน้ โดยปกติจะแปรผนัตรงกบัการเพิ่มขึน้หรือลดลงตามยอดรายได้ ดงัผล 
การเปรียบเทียบระหวา่งของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 กบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 จะเห็นได้ว่า อตัราการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม 
และคา่ใช้จ่ายรวมลดลงในอตัราที่ใกล้เคียงกนัมาก กลา่วคือ ลดลงร้อยละ 18.3 และร้อยละ 19.7 ตามล าดบั แต่เมื่อเปรียบเทียบ 
อตัราการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมระหว่างของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 กบัของไตรมาสที่ 1 ปี  2560 พบว่ามี 
อตัราการเปลีย่นแปลงของรายได้รวมซึง่เทา่กบัร้อยละ 8.3 มีอตัราการลดลงมากกวา่อตัราการลดลงของคา่ใช้จ่ายซึง่เทา่กบั 
ร้อยละ 1.3 เนื่องมาจากอตัราก าไรขัน้ต้นของงานโครงการท่ีสง่มอบในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ต ่ากวา่ของไตรมาสที่ 1 ปี  2560  
จากสาเหตขุองการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ดงักลา่วประกอบกบัต้นทนุในสว่นของพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ 

ก าไรส าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 นัน้มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย 
แม้ว่าอตัราการลดลงของรายได้จะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทัง้นีเ้นื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ได้รับรู้รายได้โครงการที่มี 
ก าไรขัน้ต้นค่อนข้างต ่า จ านวนมากกว่า 220 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 รับรู้เพียง 157 ล้านบาท  สง่ผลให้อตัรา 
ก าไรขัน้ต้นของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 สงูกวา่ของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 สว่นก าไรส าหรับงวดของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีอตัราการลด 
ลงอยา่งมากเป็นจ านวนร้อยละ 49.4 เมื่อเปรียบเทียบกบัของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เนื่องมาจากอตัราก าไรขัน้ต้นของงานโครงการ 
ที่สง่มอบในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ต ่ากวา่ของไตรมาสที่ 1 ปี  2560  
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
ผลการด าเนินงานของรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส าคญัในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

สามารถแสดงในตารางได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

  จ านวนเงินรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q1-61 Q4-60 Q1-60 Q1-61 VS Q4-60 Q1-61 VS Q1-60 
  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขายและบริการ 1,000.5 1,219.4 1,084.1 (218.9) (18.0) (83.6) (7.7) 
ต้นทนุขายและบริการ 819.7 1,017.2 803.3 (197.5) (19.4) 16.4 2.0 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 40.4 63.5 63.0 (23.1) (36.4) (22.6) (35.9) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 64.6 76.4 73.5 (11.8) (15.4) (8.9) (12.1) 

 
รายได้และต้นทุนจากการขายและบริการ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ซึ่งมีรายได้จากการขายและบริการลดลงจากของไตรมาสที่ 4 ปี 

2560 และของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เป็นจ านวน 218.9 ล้านบาทและ 83.6 ล้านบาทตามล าดบั เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 
2561 บริษัทฯได้สง่มอบงานโครงการได้น้อยลงเนื่องจากงานสว่นใหญ่ยงัไมถ่ึงก าหนดสง่มอบตามสญัญา 

ต้นทนุขายและบริการของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เมื่อเปรียบกบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 พบวา่ มีอตัราการลดลงใกล้เคียง 
กบัอตัราการลดลงของยอดรายได้ แตเ่มื่อเปรียบเทียบกบัต้นทนุขายและบริการของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 พบว่า มีต้นทนุขายและ 
บริการมีจ านวนเพิ่มขึน้ ในขณะที่ยอดรายได้กลบัลดลงเนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯได้งานโครงการที่มีอตัราก าไร 
ขัน้ต้นต ่ากวา่ของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 อนัเป็นผลจากการแขง่ขนัท่ีคอ่นข้างสงู  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
คา่ใช้จ่ายในการขายของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มียอดคงเหลอืลดลงจากของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 1 ปี 

2560 คิดเป็นร้อยละ 36.4 และร้อยละ 35.9 ตามล าดบั โดยเหตผุลสว่นใหญ่มาจากคา่นายหน้าและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ที่
ลดลงตามยอดขายที่ลดลง  

คา่ใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มียอดคงเหลอืลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และไตรมาสที่ 1 ปี 2560 
สาเหตหุลกัเนื่องมาจากได้มีการบนัทึกหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีท้ี่ได้รับเงินล่าช้าในปี 2560  ประกอบกบัในไตรมาสที่ 1 ปี 
2561 มีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานลดลงตามรายได้ที่ลดลง จึงท าให้คา่ใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ต ่ากว่าของ 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีฐานะการเงินซึง่ได้เปลีย่นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่
ได้แสดงในตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้
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สนิทรัพย์ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q1 - 61 Q4 - 60 Q1 – 61 VS Q4 - 60 
อยา่งเป็นสาระส าคญั (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,110.1 1,286.2 (176.1) (13.7) 
รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระ 757.1 434.2 322.9 74.4 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - 18.0 (18.0) (100.0) 
สนิค้าคงเหลอื 267.0 305.8 (38.8) (12.7) 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 118.4 104.7 13.7 13.1 
สนิทรัพย์รวม 5,104.5 5,024.9 79.6  1.6 

 

สินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ 79.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 จากของ ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2560 โดยการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวมมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของการเพิ่มขึน้หรือลดลงของสินทรัพย์
ดงัตอ่ไปนี ้
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ลดลง 176.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 13.7 สาเหตุ
สว่นใหญ่มาจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ได้ลงทนุในโครงการแตย่งัไมส่ามารถเรียกช าระจากงานโครงการที่ได้ด าเนินการแต่ยงัไม่
แล้วเสร็จถึงเกณฑ์การออกใบแจ้งหนีเ้รียกเก็บเงิน จึงท าให้เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง  
 รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระเพิ่มขึน้ 322.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 74.4 เนื่องจากมีงานโครงการขนาดใหญ่ที่ได้
ด าเนินการและรับรู้รายได้ตามสว่นงานที่เสร็จ แต่ยงัไม่แล้วเสร็จถึงเกณฑ์การออกใบแจ้งหนีเ้รียกเก็บเงิน จึงท าให้รายได้ที่ยงัไม่
เรียกช าระเพิ่มขึน้ 
 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลง 18.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 100.0 เนื่องจากในระหว่าง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัท เจเนซิส ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมค้าได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมทัง้จ านวนแก่บริษัทฯ 
 สนิค้าคงเหลอืลดลง 38.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.7 เนื่องจากในปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ได้สง่มอบงาน
ที่แล้วเสร็จตามสญัญาประกอบกบังานโครงการใหมท่ี่ประมลูงานได้มีจ านวนลดลง 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 13.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.1 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของภาษีซือ้และภาษี
ซือ้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระส าหรับงานโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วแต่ยงัไม่ได้สง่มอบ และก าไรจากการท า Forward contract 
เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นที่ได้ท าสญัญาขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าสงูกวา่อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ไตรมาส 
  

หนีส้นิ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q1 - 61 Q4 - 60 Q1 – 61 VS Q4 - 60 
อยา่งเป็นสาระส าคญั (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,349.8 1,294.3 55.5 4.3 
ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระ 481.0 459.8 21.2 4.6 

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 16.1 29.0 (12.9) (44.5) 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 37.5 24.8 12.7 51.2 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า 58.6 87.8 (29.2) (33.3) 
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หนีส้นิ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q1 - 61 Q4 - 60 Q1 – 61 VS Q4 - 60 
อยา่งเป็นสาระส าคญั (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 27.5 59.6 (32.1) (53.9) 

หนีส้นิรวม 2,165.6 2,153.4 12.2 0.6 
 

หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 12.2  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 จากของ ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2560 โดยการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิดงัตอ่ไปนี  ้
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 55.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 

เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้สนิค้าและบริการในงานโครงการขนาดใหญ่ทีอ่ยูร่ะหว่างด าเนินการแต่ยงัไม่
แล้วเสร็จ จึงท าให้เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เช่นเดียวกบัรายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระ 

ต้นทนุที่ยงัไม่เรียกช าระเพิ่มขึน้ 21.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.6 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เนื่องจาก
การสง่มอบงานโครงการในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2561  จึงท าให้ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระเพิ่มขึน้  

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีลดลง 12.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 44.5 จากของ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เนื่องจากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามสญัญาที่ครบก าหนด 
 ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่ายเพิ่มขึน้ 12.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 51.2 เมื่อเปรียบเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เนื่องจากเป็นภาษีเงินได้จากผลประกอบการท่ีมีก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าลดลง 29.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 33.3 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เนื่องจาก
การสง่มอบงานโครงการท่ีเคยได้รับเงินลว่งหน้าจากลกูค้า จึงท าให้รายได้รับลว่งหน้าลดลงไปด้วย 
 หนีส้นิหมนุเวียนอื่นลดลง 32.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 53.9 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 สว่นใหญ่เนื่องจาก
การลดลงของภาษีหกั ณ ที่จ่าย รอน าสง่ที่เกิดขึน้ในเดือนธนัวาคม 2560 และได้น าสง่แล้วในเดือนมกราคม 2561  
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากบั 2,938.9 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 67.4 ล้านบาท จากของ ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเท่ากบั 2,871.5 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 โดยการเพิ่มขึน้มาจากก าไรจากการด าเนินงาน
ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

 
 
 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ  

     (นางสาวศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์)  
  เลขานกุารบริษัท  

  ผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 


