รายงานการวิเ คราะห์ ผ ลการดําเนิน งาน สําหรั บไตรมาสที 4 และปี 2559
ผลประกอบการ
รายได้

ในไตรมาสที 4 และปี 255 บริ ษัทฯ มีรายได้ จํานวน 1,073 ล้ านบาท และ 3,372 ล้ านบาทตามลําดับ ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนจํานวน 1 ล้ านบาท และ 10 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 0.2 และร้ อยละ 2.4 ตามลําดับ เนืองจากการ
รับรู้ รายได้ งานพัฒนาและวางระบบลดลง จากปั จจัยหลักของการชะลอตัวในภาพรวมเศรษฐกิจทังภาครัฐและภาคเอกชน และ
บริ ษัทได้ จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยแห้ งหนึง ทําให้ บริ ษัทมี ผลกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย จํานวนเงิน 72.72
ล้ านบาท ซึงแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ภายใต้ “กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย” บริ ษัทบันทึกผล
แตกต่างทีเกิดขึนจากการสูญสียการควบคุมบริษัทย่อย ซึงแสดงเป็ นกําไรขาดทุนสําหรับงวดในงบการเงินรวม และ บริ ษัทได้ บนั ทึก
กําไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนส่วนทีเหลืออยู่เป็ นมูลค่า . ล้ านบาท รวมกําไรจากการขายและการตีราคา
เงินลงทุนตามราคายุติธรรมทังสิน มูลค่ารวม . ล้ าน บาท
ต้ น ทุน สิน ค้ าและบริก าร
ไตรมาสที 4 และปี 2559 บริษทั ฯ มีต้นทุนขายและบริการจํานวน 838 ล้ านบาท และ 2,527 ล้ านบาทตามลําดับ เพิมขึน
(ลดลง)จากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน ล้ านบาท และ ( )ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึน (ลดลง)ร้ อยละ . และร้ อยละ
(0.5) ตามลําดับ
ค่ าใช้ จ่ ายขายและบริห าร
ไตรมาสที 4 และ ปี 2559 บริษทั ฯ มีค่าใช้ จ่ายขายและบริหารจํานวน 190 ล้ านบาท และ 567 ล้ านบาทตามลําดับ
เพิมขึน จากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน ล้ านบาท และ ลดลง ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ และ ลดลงร้ อยละ
3.6 ตามลําดับ เนืองจากการควบคุมรายจ่ายให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพิจารณาด้ อยค่ามูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัท
ย่อยแห่งหนึงในไตรมาส มูลค่า ล้ าน มีผลให้ ค่าใช้ จ่ายขายและบริหารในไตรมาส เพิมขึนจากไตรมาส ในปี
ภาษีเ งิน ได้ น ิต บิ ุค คล
ไตรมาสที 4 และปี 2559 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้ นิติบคุ คลจํานวน . ล้ านบาท และ 55.3 ล้ านบาทตามลําดับ
ลดลงจํานวน . ล้ านบาท และเพิมขึนจํานวน . ล้ านบาทจากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ และเพิมขึน
ร้ อยละ ตามลําดับ เกิดจากผลการดําเนินงานทีเพิมขึนของไตรมาสที 4 และผลการดําเนินงานของปี 2559
กําไรสําหรั บ งวด
ไตรมาสที 4 และปี 2559 บริษทั ฯ มีกําไรสําหรับงวดจํานวน ล้ านบาท และ 222 ล้ านบาทตามลําดับ ลดลงจํานวน
ล้ านบาท และเพิมขึนจํานวน 25 ล้ านบาทจากงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นอัตราลดลงขึนร้ อยละ 65.9 และเพิมขึนร้ อยละ .
ตามลําดับ เนืองจากไตรมาสที บริ ษัทมีรายการพิเศษคือมีการพิจารณาด้ อยค่ามูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยแห่งหนึง มูลค่า
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ล้ าน มีผลให้ ค่าใช้ จ่ายขายและบริหารในไตรมาส เพิมขึน อย่างมีสาระสําคัญ และ ในปี
บริ ษัทมี รายการพิเศษคือมีการ
พิจารณาด้ อยค่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึง มูลค่า ล้ าน และ บริษัทได้ จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยแห่งทํ าให้
บริ ษัทมี ผลกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย จํ านวนเงิน 72.72 ล้ านบาท ซึงแสดงอยู่ในงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ ภายใต้ “กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย” บริษทั บันทึกผลแตกต่างทีเกิดขึนจากการสูญสียการควบคุมบริ ษัทย่อย
ซึงแสดงเป็ นกําไรขาดทุนสําหรับงวดในงบการเงินรวม และ บริษัทได้ บนั ทึกกําไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนส่วนที
เหลืออยู่เป็ นมูลค่า . ล้ านบาท รวมกําไรจากการขายและการตีราคาเงินลงทุนตามราคายุติธรรมทังสิน มูลค่ารวม . ล้ าน
บาท
กําไรเบ็ด เสร็จรวมสําหรั บ งวด
ไตรมาสที 4 บริ ษัทฯ มีกําไรสําหรับงวดจํานวน ล้ านบาท ลดลงจํานวน ล้ านบาท จากไตรมาส ปี
คิดเป็ น
อัตราลดลงร้ อยละ 61 เนืองจากเนืองจากไตรมาสที บริ ษัทมีรายการพิเศษคือมีการพิจารณาด้ อยค่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
แห่งหนึง มูลค่า ล้ าน และในปี
บริ ษัทฯ มีกําไรสําหรับงวดจํานวน 227 ล้ านบาท เพิมขึนจํา นวน 29 ล้ านบาทจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ . ตามลําดับ เนืองจากในปี
บริษัทมีรายการพิเศษคือมีการพิจารณาด้ อย
ค่ามูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยแห่งหนึง มูลค่า ล้ าน และ บริ ษทั ได้ จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งทําให้ บริษัทมีผลกําไร
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จํานวนเงิน 72.72 ล้ านบาท ซึงแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ภายใต้
“กํ าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย” บริ ษัทบันทึกผลแตกต่างทีเกิดขึนจากการสูญสียการควบคุมบริ ษัทย่อย ซึงแสดงเป็ น
กําไรขาดทุนสําหรับงวดในงบการเงินรวม และ บริษัทได้ บนั ทึกกําไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนส่วนที เหลืออยู่เป็ น
มูลค่า . ล้ านบาท รวมกําไรจากการขายและการตีราคาเงินลงทุนตามราคายุติธรรมทังสิน มูลค่ารวม . ล้ าน บาท
ฐานะการเงิน
สิน ทรั พ ย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 3,328 ล้ านบาท เพิมขึน
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ
เมือเทียบกับปี ก่อน โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึน
ล้ านบาท เกิดจากรายการทีเกียวข้ อง ได้ แก่ เงินสดรวมรายการเทียบเท่า
เงินสดและเงินลงทุนชัวคราวเพิมขึน 141 ล้ านบาท, ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนลดลง
ล้ านบาท โดยลูกหนีส่วนใหญ่ยงั ไม่ถงึ
กําหนดชําระเงิน, ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายใน ปี ลดลง ล้ านบาท, รายได้ ทียังไม่เรี ยกชําระเพิมขึน
ล้ านบาท, ต้ นทุนงานระหว่างรอติดตังลดลง ล้ านบาท และ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง ล้ านบาท ซึงเป็ นไปตามขันตอนการ
ดําเนินการติดตังของงาน
หนีสิน
หนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,344 ล้ านบาท เพิมขึน
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ
เมือเทียบกับปี ก่อน เกิดจากรายการทีเกียวข้ อง ได้ แก่ เงินเบิกเกินบัญชี-เงินกู้ระยะสันและเจ้ าหนีทรัสต์รีชีทลดลง
ล้ านบาท,
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนเพิมขึน ล้ านบาท, รายได้ รับล่วงหน้ าเพิมขึน 1 ล้ านบาท, ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายลดลง 12 ล้ านบาท,
ต้ นทุนทียังไม่เรี ยกชําระเพิมขึน 1 ล้ านบาท, และ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิมขึน ล้ านบาท
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ส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม
มีจํานวน 1,977 ล้ านบาท เพิมขึน
ก่อน เกิดจากบริษทั มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดปี 2559 จํานวน
2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน ล้ านบาท
อัตราส่ ว นการเงิน มีอตั ราส่วนทีสําคัญคือ
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ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ เมือเทียบกับปี
ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี

