AIT (VP-SEC) 013/2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมการดาเนินงานและปั จจัยที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
สรุ ปภาพรวมการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561

รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานรวม
กาไรสาหรับงวด

จานวนเงินรายไตรมาส
การเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
Q1-61
Q4-60
Q1-60
Q1-61 VS Q4-60
Q1-61 VS Q1-60
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
%
(ล้ านบาท)
%
1,044.9 1,279.4 1,139.2
(234.5) (18.3)
(94.3) (8.3)
948.1 1,180.1
960.5
(232.0) (19.7)
(12.4) (1.3)
67.4
69.1
133.3
(1.7)
(2.5)
(65.9) (49.4)

ภาพรวมของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริ ษัทฯมีรายได้ รวมลดลงจากของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 1 ปี 2560
จานวน 234.5 ล้ านบาท และ 94.3 ล้ านบาท ตามลาดับ อันเนื่องมาจาก งานโครงการจากภาครัฐในช่วงครึ่ งแรกของปี 2560 มี
ค่อนข้ างน้ อยและล่าช้ ากว่าปกติ ประกอบกับการแข่งขันในตลาดที่สงู ขึ ้น และการส่งมอบงานในหลายโครงการที่ได้ มาใน ไตรมาส
ที่ 4 ปี 2560 ยังไม่ถึงกาหนดการส่งมอบงานตามสัญญา จึงส่งผลให้ การรับรายได้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 น้ อยลง
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานรวมนัน้ โดยปกติจะแปรผันตรงกับการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงตามยอดรายได้ ดังผล
การเปรี ยบเทียบระหว่างของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 กับของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 จะเห็นได้ ว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ รวม
และค่าใช้ จ่ายรวมลดลงในอัตราที่ใกล้ เคียงกันมาก กล่าวคือ ลดลงร้ อยละ 18.3 และร้ อยละ 19.7 ตามลาดับ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ รวมและค่าใช้ จ่ายรวมระหว่างของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 กับของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 พบว่ามี
อัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้ รวมซึง่ เท่ากับร้ อยละ 8.3 มีอตั ราการลดลงมากกว่าอัตราการลดลงของค่าใช้ จ่ายซึง่ เท่ากับ
ร้ อยละ 1.3 เนื่องมาจากอัตรากาไรขันต้
้ นของงานโครงการที่สง่ มอบในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ต่ากว่าของไตรมาสที่ 1 ปี 2560
จากสาเหตุของการแข่งขันที่สงู ขึ ้นดังกล่าวประกอบกับต้ นทุนในส่วนของพนักงานที่เพิ่มขึ ้น
กาไรสาหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เมื่อเปรี ยบเทียบกับของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 นันมี
้ การเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้ อย
แม้ ว่าอัตราการลดลงของรายได้ จะเปลี่ยนแปลงค่อนข้ างมาก ทังนี
้ เ้ นื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ได้ รับรู้ รายได้ โครงการที่มี
กาไรขันต้
้ นค่อนข้ างต่า จานวนมากกว่า 220 ล้ านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 รับรู้ เพียง 157 ล้ านบาท ส่งผลให้ อตั รา
กาไรขันต้
้ นของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 สูงกว่าของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ส่วนกาไรสาหรับงวดของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีอตั ราการลด
ลงอย่างมากเป็ นจานวนร้ อยละ 49.4 เมื่อเปรี ยบเทียบกับของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เนื่องมาจากอัตรากาไรขันต้
้ นของงานโครงการ
ที่สง่ มอบในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ต่ากว่าของไตรมาสที่ 1 ปี 2560
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ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
ผลการดาเนินงานของรายได้ ต้ นทุน และค่าใช้ จ่าย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสาคัญในไตรมาสที่ 1 ปี 2561
สามารถแสดงในตารางได้ ดงั ต่อไปนี ้

รายได้ จากการขายและบริ การ
ต้ นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

จานวนเงินรายไตรมาส
การเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
Q1-61
Q4-60
Q1-60
Q1-61 VS Q4-60
Q1-61 VS Q1-60
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท) %
(ล้ านบาท) %
1,000.5 1,219.4 1,084.1
(218.9) (18.0)
(83.6) (7.7)
819.7 1,017.2
803.3
(197.5) (19.4)
16.4
2.0
40.4
63.5
63.0
(23.1) (36.4)
(22.6) (35.9)
64.6
76.4
73.5
(11.8) (15.4)
(8.9) (12.1)

รายได้ และต้ นทุนจากการขายและบริการ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ซึ่งมีรายได้ จากการขายและบริ การลดลงจากของไตรมาสที่ 4 ปี
2560 และของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เป็ นจานวน 218.9 ล้ านบาทและ 83.6 ล้ านบาทตามลาดับ เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี
2561 บริ ษัทฯได้ สง่ มอบงานโครงการได้ น้อยลงเนื่องจากงานส่วนใหญ่ยงั ไม่ถึงกาหนดส่งมอบตามสัญญา
ต้ นทุนขายและบริ การของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เมื่อเปรี ยบกับของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 พบว่า มีอตั ราการลดลงใกล้ เคียง
กับอัตราการลดลงของยอดรายได้ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนขายและบริ การของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 พบว่า มีต้นทุนขายและ
บริ การมีจานวนเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ยอดรายได้ กลับลดลงเนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริ ษัทฯได้ งานโครงการที่มีอตั รากาไร
ขันต้
้ นต่ากว่าของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 อันเป็ นผลจากการแข่งขันที่คอ่ นข้ างสูง
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มียอดคงเหลือลดลงจากของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 1 ปี
2560 คิดเป็ นร้ อยละ 36.4 และร้ อยละ 35.9 ตามลาดับ โดยเหตุผลส่วนใหญ่มาจากค่านายหน้ าและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ที่
ลดลงตามยอดขายที่ลดลง
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มียอดคงเหลือลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และไตรมาสที่ 1 ปี 2560
สาเหตุหลักเนื่องมาจากได้ มีการบันทึกหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี ้ที่ได้ รับเงิน ล่าช้ าในปี 2560 ประกอบกับในไตรมาสที่ 1 ปี
2561 มีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงตามรายได้ ที่ลดลง จึงทาให้ คา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารของไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ต่ากว่าของ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
การวิเคราะห์ ฐานะการเงินของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ มีฐานะการเงินซึง่ ได้ เปลีย่ นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่
ได้ แสดงในตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่ นแปลงดังต่อไปนี ้
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สินทรัพย์
รายการที่มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างเป็ นสาระสาคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์รวม

ยอดคงเหลือรายไตรมาส
Q1 - 61
Q4 - 60
(ล้ านบาท)
1,110.1
1,286.2
757.1
434.2
18.0
267.0
305.8
118.4
104.7
5,104.5
5,024.9

เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
Q1 – 61 VS Q4 - 60
(ล้ านบาท)
%
(176.1)
(13.7)
322.9
74.4
(18.0)
(100.0)
(38.8)
(12.7)
13.7
13.1
79.6
1.6

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น 79.6 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.6 จากของ ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2560 โดยการเพิ่ม ขึน้ ของสิน ทรั พย์ ร วมมาจากการเปลี่ย นแปลงที่สาคัญของการเพิ่ม ขึน้ หรื อ ลดลงของสินทรั พ ย์
ดังต่อไปนี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ลดลง 176.1 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 13.7 สาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ได้ ลงทุนในโครงการแต่ยงั ไม่สามารถเรี ยกชาระจากงานโครงการที่ได้ ดาเนินการแต่ยงั ไม่
แล้ วเสร็ จถึงเกณฑ์การออกใบแจ้ งหนี ้เรี ยกเก็บเงิน จึงทาให้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
รายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระเพิ่มขึ ้น 322.9 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 74.4 เนื่องจากมีงานโครงการขนาดใหญ่ที่ได้
ดาเนินการและรับรู้ รายได้ ตามส่วนงานที่เสร็ จ แต่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จถึงเกณฑ์การออกใบแจ้ งหนี ้เรี ยกเก็บเงิน จึงทาให้ รายได้ ที่ยงั ไม่
เรี ยกชาระเพิ่มขึ ้น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ลดลง 18.0 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 100.0 เนื่องจากในระหว่าง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริ ษัท เจเนซิส ดาต้ าเซ็นเตอร์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมค้ าได้ จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมทังจ
้ านวนแก่บริ ษัทฯ
สินค้ าคงเหลือลดลง 38.8 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 12.7 เนื่องจากในปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ได้ สง่ มอบงาน
ที่แล้ วเสร็ จตามสัญญาประกอบกับงานโครงการใหม่ที่ประมูลงานได้ มีจานวนลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 13.7 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.1 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของภาษี ซื ้อและภาษี
ซื ้อที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระสาหรับงานโครงการที่ได้ ดาเนินการแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ และกาไรจากการทา Forward contract
เนื่องจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ได้ ทาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าสูงกว่าอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิ ้นไตรมาส
หนี ้สิน
รายการที่มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างเป็ นสาระสาคัญ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ต้ นทุนที่ยงั ไม่เรียกชาระ
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
รายได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

ยอดคงเหลือรายไตรมาส
Q1 - 61
Q4 - 60
(ล้ านบาท)
1,349.8
1,294.3
481.0
459.8
16.1
29.0
37.5
24.8
58.6
87.8
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เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
Q1 – 61 VS Q4 - 60
(ล้ านบาท)
%
55.5
4.3
21.2
4.6
(12.9)
(44.5)
12.7
51.2
(29.2)
(33.3)

หนี ้สิน
รายการที่มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างเป็ นสาระสาคัญ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินรวม

ยอดคงเหลือรายไตรมาส
Q1 - 61
Q4 - 60
(ล้ านบาท)
27.5
59.6
2,165.6
2,153.4

เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
Q1 – 61 VS Q4 - 60
(ล้ านบาท)
%
(32.1)
(53.9)
12.2
0.6

หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึ ้น 12.2 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.6 จากของ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 โดยการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมมาจากการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินดังต่อไปนี ้
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ 55.5 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4.3 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2560
เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนซื ้อสินค้ าและบริ การในงานโครงการขนาดใหญ่ทอี่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการแต่ยงั ไม่
แล้ วเสร็ จ จึงทาให้ เจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกับรายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ต้ นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระเพิ่มขึ ้น 21.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.6 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เนื่องจาก
การส่งมอบงานโครงการในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จึงทาให้ ต้นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระเพิ่มขึ ้น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ลดลง 12.9 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 44.5 จากของ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เนื่องจากการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาที่ครบกาหนด
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น 12.7 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 51.2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากเป็ นภาษี เงินได้ จากผลประกอบการที่มีกาไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2561
รายได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ าลดลง 29.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 33.3 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เนื่องจาก
การส่งมอบงานโครงการที่เคยได้ รับเงินล่วงหน้ าจากลูกค้ า จึงทาให้ รายได้ รับล่วงหน้ าลดลงไปด้ วย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 32.1 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 53.9 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ส่วนใหญ่เนื่องจาก
การลดลงของภาษี หกั ณ ที่จ่าย รอนาส่งที่เกิดขึ ้นในเดือนธันวาคม 2560 และได้ นาส่งแล้ วในเดือนมกราคม 2561
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,938.9 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 67.4 ล้ านบาท จากของ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 2,871.5 ล้ านบาทคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.4 โดยการเพิ่มขึ ้นมาจากกาไรจากการดาเนินงาน
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวศริ นทร์ จันทรนิภาพงศ์)
เลขานุการบริ ษัท
ผู้มีอานาจในการรายงานสารสนเทศ
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