รายงานการวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน สําหรั บไตรมาสที 1 ปี 2560
ผลประกอบการ
รายได้
ในไตรมาสที 1 ปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้ จํานวน 641 ล้ านบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 10 ล้ าน
บาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ 1.6 เนืองจากการรับรู้รายได้ งานพัฒนางานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิมขึน 17 ล้ าน
บาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
ต้ นทุนสินค้ าและบริการ
ไตรมาสที 1 ปี 2560 บริษทั ฯ มีต้นทุนขายและบริการจํานวน 494 ล้ านบาท เพิมจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 5 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ 1.1 ในขณะทีอัตราการเพิมขึนของรายได้ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 1.6 เนืองจาก
ในไตรมาสที 1 ปี นีบริษทั มีกําไรขันต้ นในอัตราร้ อยละ 21.5 เท่ากับกําไรขันต้ นของไตรมาสที 1 ปี ทีผ่านมา
ค่ าใช้ จ่ายขายและบริหาร
ไตรมาสที 1 ปี 2560 บริษทั ฯ มีค่าใช้ จ่ายขายและบริหารจํานวน 108 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 10ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 8.3 เนืองจากการควบคุมรายจ่ายให้ ลดลงเพือให้ สอบคล้ องกับการลดลง
ของรายได้
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ไตรมาสที 1 ปี 2560 บริษทั ฯ มีภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 5 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 1ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 17 เนืองจากผลกําไรทีทีเพิมขึนมากจากบริษัทย่อยทีเป็ นธุรกิจ BOI
กําไรสําหรั บงวด
ไตรมาสที 1 ปี 2560 บริษทั ฯ มีกําไรสําหรับงวดจํานวน 33 ล้ านบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน
15 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ 80.4 เกิดจากมีกําไรขันต้ นเพิมขึน และค่าใช้ จ่ายขายและบริหารลดลงเมือเทียบ
กับปี ก่อน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บงวด
ไตรมาสที 1 ปี 2560 บริษทั ฯ มีกําไรสําหรับเบ็ดเสร็จรวมจํานวน 34 ล้ านบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 16ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ 89.6 เกิดจากมีกําไรขันต้ นเพิมขึน และค่าใช้ จ่ายขายและบริหารลดลงเมือ
เทียบกับปี ก่อน

ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 มีนาคม 2560 จํานวน 2,914 ล้ านบาท ลดลง 413 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ
12.43 เมือเทียบกับปี ก่อน เกิดจากรายการทีเกียวข้ อง ได้ แก่ เงินสดรวมรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัวคราวลดลง
392 ล้ านบาท, รายได้ ยงั ไม่เรี ยกชําระเพิมขึน 157 ล้ านบาท, ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนลดลง 204 ล้ านบาท โดยลูกหนี
ส่วนใหญ่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระเงิน, ลูกหนีกิจการทีเกียวข้ องกันเพิมขึน 8 ล้ านบาท, ต้ นทุนงานระหว่างรอติดตังเพิมขึน 19
ล้ านบาท ซึงเป็ นไปตามขันตอนการดําเนินการติดตังของงาน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 2 ล้ านบาท
หนีสิน
หนีสินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2560 จํานวน 895 ล้ านบาท ลดลง 449 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ
33.4 เมือเทียบกับปี ก่อน เกิดจากรายการทีเกียวข้ อง ได้ แก่ เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนลดลง 337 ล้ านบาท, ค่าใช้ จ่ายค้ าง
จ่ายลดลง 118 ล้ านบาท และรายได้ รับล่วงหน้ าลดลง 14 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ห้ นุ
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 มีส่วนของผู้ถือหุ้นทีเป็ นส่วนของบริษัทจํานวน 2,011 ล้ านบาท เพิมขึน 34 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ 1.7 เมือเทียบกับปี ก่อน เกิดจากบริษทั มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนแรกปี 2560
จํานวน 34 ล้ านบาท

อัตราส่ วนการเงิน
มีอตั ราส่วนทีสําคัญคือ
อัตราส่ วน

ณ 31 มีนาคม 2560

ณ 31 มีนาคม 2559

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (เท่า)

2.6

2.4

อัตราส่ วนหนีสินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (เท่ า)

0.4

0.5

อัตราส่ วนกําไรขันต้ น (%)

21.5

21.5

อัตราส่ วนกําไรสุทธิ (%)

5.1

2.9

อัตราส่ วนมูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

4.5

4.4
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