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บทสรุปสําหรับผูบ้ ริ หาร
ผลประกอบการของบริษทั ฯ สําหรับปี 2560 ในภาพรวม แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันในปี 2559 อันเป็ นผลสืบเนื่องจากการทีภ่ าครัฐได้ผลักดันโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาในอุตสาหกรรม
การสือ่ สารโทรคมนาคม ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั โครงการมากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ในปี 2560 และสามารถสร้างผลประกอบการทีด่ ี
ขึน้ ตามลําดับ โดยมีรายได้รวมเป็ นจํานวน 958.52 ล้านบาทในปี 2560 เพิม่ สูงขึน้ เท่ากับ 387.56 ล้านบาท หรือเท่ากับ 67.88%
เมือ่ เทียบกับปี 2559 โดยแบ่งเป็ นรายได้จากการขายและบริการในปี 2560 เป็ นจํานวน 956.85 ล้านบาท ถือเป็ นสัดส่วนร้อยละ
99.83 และเป็ นรายได้จากการขายและบริการในปี 2559 เป็ นจํานวน 569.77 ล้านบาท ถือเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.79 ในส่วนของ
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยสําหรับปี 2560 เป็ นจํานวน 811.62 ล้านบาท มีสดั ส่วนทีร่ อ้ ยละ 84.67 ของรายได้รวม โดยเมือ่ เทียบกับ
ปี ก่อนจะเป็ นจํานวน 484.13 ล้านบาท เป็ นสัดส่วนที่ร้อยละ 84.79 ของรายได้รวม ซึ่งอยู่ในทิศทางใกล้เคียงกับปี ท่ผี ่านมา
สําหรับกําไรสุทธิมกี ารเพิม่ สูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เมือ่ เทียบกับปี ก่อน โดยมีจาํ นวน 66.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.90 ของรายได้
รวมในปี 2560 และเป็ นจํานวน 27.11 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 4.75 ของรายได้รวมของระยะเวลาเดียวกันในปี 2559 อันเป็ น
ผลมาจากการบริหารต้นทุนของงานโครงการ และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
บริหารได้อย่างรัดกุมในภาพรวมของปี 2560
สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 นัน้ บริษทั ฯ มีรายได้รวมทัง้ สิน้ เป็ นจํานวน 357.61 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็ นรายได้จากการขายและบริการเป็ นจํานวน 356.90 ล้านบาท และรายได้อ่นื 0.70 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาส
4 ปี 2559 มีรายได้รวมเป็ นจํานวน 232.11 ล้านบาท สะท้อนการเติบโตเป็ นสัดส่วนร้อยละ 54.07 และมีสดั ส่วนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายเป็ นจํานวน 328.40 ล้านบาท เป็ นสัดส่วนร้อยละ 91.83 ของรายได้รวมในปี 2560 และเป็ นจํานวน 210.68 ล้านบาท
ถือเป็ นสัดส่วนร้อยละ 90.77 ของรายได้รวมของระยะเวลาเดียวกันในปี 2559 ซึง่ สัดส่วนของต้นทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เป็ นผลมาจาก
การรับรูร้ ายได้ของโครงการทีม่ กี ําไรขัน้ ต้นทีค่ ่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้กําไรขัน้ ต้นในไตรมาส 4 ปี 2560 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
สําหรับกําไรสุทธิเป็ นจํานวน 21.94 ล้านบาท เป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.13 ของรายได้รวมของไตรมาสที่ 4 ในปี 2560 เมือ่ เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันในปี 2559 เป็ นจํานวน 16.26 ล้านบาท เป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.01 ของรายได้รวม

1. การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
1.1

รายได้

บริษทั ฯ มีรายได้รวมสําหรับปี 2560 จํานวน 958.52 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 67.88 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ี
รายได้รวม 570.96 ล้านบาท เนื่องจากองค์กรรัฐวิสาหกิจทีช่ ะลอการลงทุนในปี 2559 ได้เริม่ กลับมาทยอยลงทุน
ประเภท

2559
ล้านบาท

1. รายได้จากการขายและบริการ
2. รายได้อ่นื *
รวมรายได้

2560
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

569.77

99.79

956.85

99.83

1.19

0.21

1.67

0.17

570.96

100.00

958.52

100.00

หมายเหตุ * รายได้อน่ื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น
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รายได้รวมของบริษทั ฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อ่นื โดยในปี 2559 และระยะเวลา
เดียวกันของปี 2560 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้จากการขายและบริการต่อรายได้รวม คิดเป็ นร้อยละ 99.79 และร้อยละ 99.83
ตามลําดับ และมีสดั ส่วนรายได้อ่นื ต่อรายได้รวมทีร่ อ้ ยละ 0.21 และร้อยละ 0.17 ตามลําดับ
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จ ากการขายและบริก ารของบริษัท ฯ ของปี 2560 ประกอบด้ว ย รายได้จ ากธุ ร กิจ รับ เหมาวางระบบทัง้
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า รวมถึงรายได้จากการจําหน่ ายอุปกรณ์ และรายได้จากการ
บํารุงรักษาโครงข่าย
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์

2559
ล้านบาท

2560
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากธุรกิ จรับเหมาวางระบบ

259.36

45.52

545.12

56.97

- รายได้จากการวางระบบสือ่ สารโทรคมนาคม

207.74

36.46

456.34

47.69

- รายได้จากงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า

51.62

9.06

88.78

9.28

310.41

54.48

411.73

43.03

80.11

14.06

109.40

11.43

230.30

40.42

302.33

31.60

569.77

100.00

956.85

100.00

รายได้จากธุรกิ จการจําหน่ ายอุปกรณ์ และบํารุงรักษา
- รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์

โครงข่ายระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
- รายได้จากการบํารุงรักษาโครงข่าย

ระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
รวมรายได้จากการขายและบริ การ

ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบ และรายได้จากธุรกิจการจําหน่ ายอุปกรณ์และบํารุงรักษา
จํานวน 545.12 ล้านบาทและจํานวน 411.73 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 56.97 และร้อยละ 43.03 ต่อรายได้จากการขาย
และบริการตามลําดับ โดยรายได้จากธุรกิจรับเหมาเติบโตร้อยละ 110.18 เมือ่ เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก
ลูกค้าของบริษทั ฯ เริม่ กลับมาลงทุนหลังจากชะลอการลงทุนในปี 2559 และพร้อมกับบริษทั ฯ มีศกั ยภาพเพิม่ ขึน้ ในการเข้าร่วม
ในโครงการขนาดใหญ่อนั เป็ นผลสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนจากนโยบายภาครัฐ ส่วนรายได้จากธุรกิจการจําหน่ายอุปกรณ์และ
บํารุงรักษาเติบโตร้อยละ 32.64 ซึ่งเป็ นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมทีใ่ ช้บริการบํารุงรักษาโครงข่าย
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ได้รบั งานซ่อมแซมบํารุงรักษาเพิม่ เติมหลายโครงการ
รายได้อื่น
ในปี 2559 และ 2560 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จํานวน 1.19 และ 1.67 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.21 และ
ร้อยละ 0.17 ของรายได้รวม โดยรายได้อ่นื ทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ
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1.2

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร และค่าใช้จา่ ยทางการเงิน โดยในปี 2559 และ 2560 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนและค่าใช้จา่ ยจํานวน 535.02 ล้านบาท และจํานวน
872.91 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 93.71 และร้อยละ 91.07 จากรายได้รวม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

2559
ล้านบาท

2560
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

484.13

84.79

811.61

84.67

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริการ

19.71

3.45

21.63

2.26

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

30.97

5.43

39.61

4.13

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

0.22

0.04

0.06

0.01

535.02

93.71

872.91

91.07

570.96

100.00

958.52

100.00

ต้นทุนขายและบริการ

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
รวมรายได้

ต้นทุนขายและบริ การ
บริษทั ฯ มีต้นทุนขายและบริการในปี 2559 และ 2560 จํานวน 484.13 ล้านบาท และจํานวน 811.61 ล้านบาท
ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 15.03 และร้อยละ 15.18 ต้นทุนขายและบริการของบริษทั ฯ สามารถแบ่ง
ออกได้ตามธุรกิจของบริษทั ฯ ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจรับเหมาวางระบบ และต้นทุนธุรกิจจําหน่ ายอุปกรณ์และบํารุงรักษา โดยต้นทุน
ขายและบริการหลักของทัง้ 2 ธุรกิจประกอบด้วย ต้นทุนเครือ่ งมือและอุปกรณ์ ค่าจ้างงานเหมา และค่าบริหารจัดการโครงการ
2559
ต้นทุนขายและบริ การ

ล้านบาท

2560

อัตรากําไรขัน้ ต้น
(%)

ล้านบาท

อัตรากําไรขัน้ ต้น
(%)

ต้นทุนธุรกิจรับเหมาวางระบบ

222.34

14.27

457.15

16.14

ต้นทุนธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์และบํารุงรักษา

261.79

15.66

354.46

13.91

484.13

15.03

811.61

15.18

ต้นทุนขายและบริ การรวม
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ต้นทุนธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ต้นทุนงานรับเหมาวางระบบของบริษทั ฯ มีจํานวน 222.34 ล้านบาทในปี 2559 และจํานวน 457.15 ล้านบาทในปี
2560 หรือคิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 14.27 และร้อยละ 16.14 ตามลําดับ การเพิม่ สูงขึน้ ของกําไรขัน้ ต้นเป็ นผลมา
จากการมีงานโครงการทีม่ ผี ลกําไรทีด่ จี งึ ทําให้ภาพรวมของกําไรขัน้ ต้นสูงขึน้
ต้นทุนการจําหน่ายอุปกรณ์และบํารุงรักษา
บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการจําหน่ ายอุปกรณ์และบํารุงรักษาในปี 2559 และ 2560 จํานวน 261.79 ล้านบาท และจํานวน
354.46 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 15.66 และร้อยละ 13.91
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นของการจําหน่ ายอุปกรณ์และบํารุงรักษาลดลงเป็ นร้อยละ 13.91 ซึง่ เป็ นผล
มาจากการจําหน่ ายอุปกรณ์เพือ่ ใช้ในการปรับปรุงสถานีฐานทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ซึง่ มีอตั รากําไรขึน้ ต้นที่
ตํ่ากว่าการจําหน่ายอุปกรณ์อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ในปี 2559 และ 2560 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการจํานวน 19.71 ล้านบาท และจํานวน 21.63 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.45 และร้อยละ 2.26 ของรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริการหลักของบริษทั ฯ ได้แก่
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน ซึง่ ประกอบด้วย เงินเดือน เงินกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น
สําหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.78 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดย
ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 มีการปนั ส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานในฝ่าย
ผลิตภัณฑ์และโซลูชนที
ั ่ เ่ ข้าไปช่วยบริหารงานโครงการจํานวน 1.78 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริการต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 3.45 เป็ นร้อยละ 2.26 เนื่องจากรายได้ของปี 2560 เพิม่ ขึน้ ค่อนข้างมาก
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารจํานวน 30.97 ล้านบาทในปี 2559 และจํานวน 39.61 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 5.42 และร้อยละ 4.13 ต่อรายได้รวมตามลําดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสํานักงาน และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้มกี ารบันทึกค่าใช้จา่ ยในการเข้าจดทะบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นจํานวน 2.19 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางภาษีทไ่ี ม่ขอคืนในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เป็ นจํานวน 4.44 ล้านบาท จึงทําให้คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารเพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 27.89 จากปี 2559 ด้วยสาเหตุดงั กล่าว
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น
บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงินในปี 2559 และ 2560 จํานวน 0.22 ล้านบาท และจํานวน 0.06 ล้านบาท ตามลําดับ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.04 และร้อยละ 0.01 ต่อรายได้รวม ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทั ฯ ได้แก่ ดอกเบีย้ จ่ายส่วนทีเ่ หลือ
จากการปนั ส่วนเป็ นต้นทุนโครงการ และค่าธรรมเนียมธนาคาร
1.3

กําไรสุทธิ

จากผลการดําเนินงานทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทําให้ในปี 2559 และ 2560 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 27.11 ล้านบาท
และจํานวน 66.18 ล้านบาทตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 4.75 และร้อยละ 6.90 ของรายได้รวม อัตรากําไรสุทธิของ
บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ในปี 2560 อย่างมีนัยสําคัญ สืบเนื่องมาจากการมีรายได้ทม่ี ากขึน้ และ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
จึงส่งผลให้อตั รากําไรสุทธิเพิม่ สูงขึน้
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2

ฐานะทางการเงิ น
2.1

สิ นทรัพย์

ณ สิ้น ปี 2559 และปี 2560 บริษัท ฯ มีส ิน ทรัพ ย์รวมจํา นวน 480.00 ล้า นบาท และจํา นวน 971.26 ล้า นบาท
ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ทส่ี าํ คัญของบริษทั ฯ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า รายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชําระ สินค้าคงเหลือ และเงินฝากทีม่ ภี าระ
คํ้าประกัน ณ สิน้ ปี 2559 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ทส่ี าํ คัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็ นร้อยละ 47.74 ร้อยละ 26.54 ร้อย
ละ 0.24 และร้อยละ 10.92 ตามลําดับ และสิน้ ปี 2560 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ทส่ี าํ คัญดังกล่าวคิดเป็ น ร้อยละ 31.72 ร้อยละ
14.79 ร้อยละ 15.31 และร้อยละ 13.28 ต่อยอดสินทรัพย์รวม ทัง้ นี้ ในเดือนกันยายน 2560 บริษทั ฯ ได้มกี ารเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทําการระดมทุน จึงทําให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีสดั ส่วนเป็ นร้อยละ 19.40
ต่อยอดสินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2560
ลูกหนี้ การค้า
ณ สิน้ ปี 2559 และสิน้ ปี 2560 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้า-สุทธิจํานวน จํานวน 229.00 ล้านบาท และจํานวน 307.55
ล้านบาทหรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 47.71 และร้อยละ 31.67 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ
ระยะเวลาค้างชําระ

ณ 31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2560

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ลูกหนี้ การค้า
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ

90.43

39.49

171.60

55.80

102.29

44.67

69.91

22.73

เกิน 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน

35.63

15.56

42.09

13.69

เกิน 6 เดือนไม่เกิน 12 เดือน

0.11

0.05

23.95

7.78

เกิน 12 เดือน

0.54

0.23

-

-

229.00

100.00

307.55

100.00

ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน

รวมลูกหนี้ การค้า
หักค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ การค้า – สุทธิ

-

-

229.00

307.55

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปี 2559 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กําหนดชําระและค้างชําระไม่เกิน 3
เดือน จํานวนร้อยละ 84.16 ของยอดลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กําหนดชําระ ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน ค้างชําระระหว่าง 3 เดือน
ไม่เกิน 6 เดือน และค้างชําระเกิน 6 เดือนไม่เกิน 12 เดือน เป็ นร้อยละ 55.80 ร้อยละ 22.73 ร้อยละ 13.69 และร้อยละ 7.78 ของ
ยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามลําดับ โดยลูกหนี้คา้ งชําระของบริษทั ฯเป็ นลูกหนี้ทร่ี บั การวางบิลจากบริษทั ฯ
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ตามงวดการชํา ระเงิน แล้ว แต่ อ ยู่ร ะหว่า งรอการตรวจรับ และตรวจเอกสารขัน้ สุ ด ท้า ยก่ อ นการชํา ระเงิน หรือ อยู่ร ะหว่า ง
กระบวนการแก้ไขสัญญาเพือ่ ทําการเบิกจ่ายต่อไป
รายได้ที่ยงั ไม่เรียกชําระ
จากการที่บริษัทฯ ให้บริการวางระบบโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงรับรู้รายได้ของงานดังกล่าวตาม
อัตราส่วนของงานทีท่ าํ เสร็จ (Percentage of Completion) ซึง่ อาจไม่ตรงกับการเรียกเก็บเงินค่าบริการตามสัญญา ดังนัน้ ณ สิน้
ปี 2559 และสิน้ ปี 2560 บริษทั ฯ จึงมีรายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชําระจํานวน 127.41 ล้านบาท และจํานวน 143.67 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 26.54 และร้อยละ 14.79 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ
สิ นค้าคงเหลือ
ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือซึ่งเกิดจากการคํานวณตามอัตราส่วนของงานที่ทําเสร็จ
(Percentage of Completion) โดยมีจํานวน 1.15 ล้านบาท และจํานวน 148.75 ล้านบาท ซึ่งมีการเพิม่ ขึน้ อย่างมีสาระสําคัญ
เนื่องจากมีโครงการหลัก ๆ ในปี 2560 ทีม่ กี ารนําส่งอุปกรณ์มายังหน้างานแต่อยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการติดตัง้ จึงไม่สามารถรับรูเ้ ป็ น
รายได้ และต้องแสดงรายการเป็ นสินค้าคงเหลือ ซึง่ สินค้าดังกล่าวเป็ นของทีส่ งซื
ั ่ อ้ เพือ่ โครงการนัน้ ๆ โดยเฉพาะและจะสามารถ
รับรูเ้ ป็ นรายได้เมือ่ มีการติดตัง้ และทดสอบต่อไปตามความคืบหน้าของงาน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิน ทรัพ ย์ ห มุ น เวีย นอื่น ของบริษัท ฯ ประกอบด้ว ย ค่ า ใช้จ่ า ยจ่ า ยล่ ว งหน้ า ภาษีซ้ือ ยัง ไม่ ถึง กํ า หนด ลู ก หนี้
กรมสรรพากร ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย เป็ นต้น โดยในปี 2559 และปี 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่น จํานวน 7.81 ล้าน
บาท และจํานวน 24.15 ล้านบาท ตามลําดับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2560 เพิม่ ขึน้ จากรายการทางภาษีท่ี
เพิม่ ขึน้ โดยมีภาษีซอ้ื ยังไม่ถงึ กําหนดจํานวน 7.55 ล้านบาท และรายการภาษีมลู ค่าเพิม่ เพือ่ รอเครดิตคืน 11.67 ล้านบาท
เงิ นฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ ประกัน
ในปี 2559 และปี 2560 บริษทั ฯ มีเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํ้าประกัน จํานวน 52.41 ล้านบาท และจํานวน 128.96
ล้านบาท ตามลําดับ โดยเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํ้าประกันจะเปลีย่ นแปลงไปตามความต้องการในการใช้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ
ส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์
ในปี 2559 และปี 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ถาวรจํานวน 3.22 ล้านบาท และจํานวน 5.24 ล้านบาทตามลําดับ ซึง่
สินทรัพย์ถาวรของบริษทั ฯ มีเพียงส่วนปรับปรุงสํานักงาน เครื่องใช้สาํ นักงาน ยานพาหนะและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจาก
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริการ จึงไม่มสี นิ ทรัพย์ถาวรขนาดใหญ่

2.2

แหล่งที่มาของเงิ นทุน
หนี้ สิน

บริษทั ฯ มีหนี้สนิ จํานวน 314.89 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2559 และจํานวน 474.92 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2560 โดยหนี้สนิ
ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า ซึง่ หนี้สนิ ดังกล่าวเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
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หนี้สนิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นหนี้สนิ หมุนเวียน โดยสัดส่วนหนี้สนิ หมุนเวียนต่อหนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี
2559 และ ณ สิน้ ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 98.93 และร้อยละ 98.63 ตามลําดับ
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ณ สิน้ ปี 2559 และสิน้ ปี 2560 จํานวน 166.42 ล้านบาท และจํานวน 372.64
ล้านบาท ตามลําดับ โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เปลีย่ นแปลงตามผลการดําเนินงานและต้นทุนของบริษทั ฯ
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้การค้า

ณ 31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2560

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

144.94

87.10

352.95

94.72

เจ้าหนี้อ่นื

0.06

0.04

1.05

0.28

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

1.62

0.97

-

-

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

2.10

1.26

1.88

0.50

17.69

10.63

16.76

4.50

166.42

100.00

372.64

100.00

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อ่ืน

โดยเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อ่นื หลักของบริษัทฯ คือ เจ้าหนี้ การค้า ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นเจ้าหนี้ การค้าค่าอุปกรณ์
ค่าบริการและค่าจ้างเหมาในโครงการต่างๆ
ต้นทุนที่ยงั ไม่เรียกชําระ
ต้นทุนทีย่ งั ไม่เรียกชําระของบริษทั ฯ เกิดขึน้ ในกรณีทผ่ี รู้ บั เหมาช่วงยังไม่เรียกเก็บเงินในโครงการทีบ่ ริษทั ฯ มีการ
รับรูร้ ายได้ตามขัน้ ความสําเร็จของงาน ทําให้ตน้ ทุนทีร่ บั รูส้ งู กว่าต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยบริษทั ฯ มีตน้ ทุนทีย่ งั ไม่เรียกชําระ ณ
สิน้ ปี 2559 และสิน้ ปี 2560 จํานวน จํานวน 47.11 ล้านบาท และจํานวน 35.89 ล้านบาท ตามลําดับ
รายได้รบั ล่วงหน้ า
รายได้รบั ล่วงหน้าของบริษทั ฯ เกิดขึน้ เมือ่ บริษทั ฯ สามารถเก็บเงินตามงวดงานได้มากกว่าการรับรูร้ ายได้ทเ่ี กิดขึน้
ตามขัน้ ความสําเร็จของงาน ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ในโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั งินล่วงหน้ าจากผูว้ ่าจ้างหลังจากเซ็นสัญญา โดย
บริษทั ฯ มีรายได้รบั ล่วงหน้า ณ สิน้ ปี 2559 และสิน้ ปี 2560 จํานวน 25.64 ล้านบาท และจํานวน 40.63 ล้านบาท ตามลําดับ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จํานวน 165.10 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2559 และจํานวน 496.34 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2560
โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากผลประกอบการของบริษทั ฯ ในแต่ละงวด และในเดือนเมษายน ปี 2560 มีการเพิม่ ทุนอีก 50
ล้านบาท โดยการเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวน 100 ล้านหุน้ ในราคา 0.50 บาท และในเดือน
กันยายน ปี 2560 ได้มกี ารเสนอขายหุน้ สามัญเพื่อเสนอขายให้กบั กรรมการและ/หรือพนักงานรวมถึงประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้
แรกอีกจํานวน 120,000,000 หุน้ ในราคา 1.84 บาทต่อหุน้ โดยมีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ สามัญเป็ นจํานวน 155.06 ล้านบาท
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.91 เท่า และ 0.96 เท่า ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560
ตามลําดับ
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