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รายงานการวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน สําหรั บไตรมาสที 4 และ ปี 2561

ผลประกอบการ
รายได้
ในไตรมาสที 4 และ ปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ จํานวน 1,083 และ 3,392 ล้ านบาทตามลําดับ เมือเปรี ยบเทียบ
กับงวดเดียวกับของปี ก่อนแล้ ว เพิมขึนจํานวน 255 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ 31 และ เพิมขึนจํานวน 375 ล้ าน
บาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ 12.4 ในงวดเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ เนืองจากในปี 2561 บริ ษัทฯ มีการส่งมอบงาน
และทํารายได้ จากการขายและบริ การเพิมขึนจากปี 2560
ต้ นทุนสินค้ าและบริการ
ในไตรมาสที 4 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจํานวน 871 และ 2,725 ล้ านบาทตามลําดับ เมือ
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกับของปี ก่อนแล้ ว เพิมขึนจํานวน 246 และ 389 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ 39.2 และ
ร้ อยละ 16.7ตามลําดับ เนืองจากปี 2561 บริ ษัทฯ มีการส่งมอบงานเพิมขึนจากปี 2560
ค่ าใช้ จ่ายขายและบริหาร
ในไตรมาสที 4 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายขายและบริหารจํานวน 427 และ 805 ล้ านบาทตามลําดับ เมือ
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกับของปี ก่อนแล้ ว เพิมขึนจํานวน 276 ล้ านบาท และเพิมขึน 319 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึน
ร้ อยละ 183.1 และคิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อยละ 65.5 ในงวดเดียวกับของปี ก่อนแล้ ว ตามลําดับ เนืองจากในไตรมาสที 4 ปี
2561 บริษัทฯมีคา่ ใช้ จา่ ยทีไม่ได้ เกิดขึนเป็ นประจํา ( Non - recurring item ) ซึงไม่ได้ เป็ นค่าใช้ จ่ายโดยตรงจากการการ
ดําเนินงานหลักของบริ ษัท ฯ ได้แก่ ประมาณการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม 202 ล้ านบาท , ขาดทุน
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 61 ล้ านบาท ,ตังสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามร่าง พรบ คุ้มครอง
แรงงาน จํานวน 20 ล้ านบาท ซึงค่าใช้ จา่ ยจากรายการทีไม่ได้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึนจากการดําเนินงานหลักของธุรกิจนัน
ไม่กระทบกระแสเงินสดของกิจการ
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ในไตรมาสที 4 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน (7.2) และ 18.4 ล้ านบาทตามลําดับ
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 17.9 และ 16.5 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 166.3 และ ร้ อยละ 47.3
ตามลําดับ เนืองจากผลกําไรทีลดลง และ Defer Tax
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กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ในไตรมาสที 4 และ ปี 2561 บริ ษัทฯ มีขาดทุนสําหรับเบ็ดเสร็จรวมจํานวน 208.0 และ 163.9 ล้านบาท
ตามลําดับ ลดลง จํานวน 255.1 และลดลง 318.7 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลง ร้ อยละ 541.7 และลดลงร้ อยละ 205.9
ตามลําดับ สําหรับปี 2561 ในการดําเนินงานในภาพธุรกิจหลัก บริษัทฯสามารถทํารายได้ เพิมขึนจากปี ก่อน และสามารถ
ในการทํากําไรจากธุรกิจหลัก ผลขาดทุนทีเกิดขึนในปี 2561 เกิดขึนจาก บริ ษัทฯมีคา่ ใช้ จา่ ยทีไม่ได้ เกิดขึนเป็ นประจํา ( Non
- recurring item ) ซึงไม่ได้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยโดยตรงจากการการดําเนินงานหลักของบริษัท ฯ ได้แก่ ประมาณการด้ อยค่าเงิน
ลงทุนในบริ ษัทย่อย และ บริษัทร่วม 202 ล้ านบาท , ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 61 ล้ านบาท ,ตังสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามร่าง พรบ คุ้มครองแรงงาน จํานวน 20 ล้านบาท ซึงค่าใช้ จ่ายจากรายการทีไม่ได้
เป็ นค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการดําเนินงานหลักของธุรกิจนัน ไม่กระทบกระแสเงินสดของกิจการ

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 3,330 ล้ านบาท ลดลง ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเลดลงร้ อยละ
1.18เมือเทียบกับปี ก่อน เกิดจากรายการทีเกียวข้ อง ได้ แก่ เงินสดรวมรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัวคราวเพิมขึน
59.6 ล้านบาท, ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนเพิมขึน 376 ล้ านบาท โดยลูกหนีส่วนใหญ่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระเงิน, ลูกหนี
กิจการทีเกียวข้ องกันเพิมขึน 1.4 ล้ านบาท, รายได้ ยงั ไม่เรียกชําระลดลง 68 ล้ านบาท, ต้ นทุนงานระหว่างรอติดตังลดลง 77
ล้ านบาท ซึงเป็ นไปตามขันตอนการดําเนินการติดตังของงาน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 324 ล้ านบาท เกิดจาก
รายการทีเกียวข้ อง ได้ แก่ อุปกรณ์สทุ ธิลดลง 35.5 ล้ านบาท สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง 15 ล้ านบาท เงินทุนในบริษัทร่วม
ลดลง 39 ล้ านบาท และค่าความนิยมลดลง 242.8 ล้ านบาท เนืองจากการประเมินธุรกิจในกลุม่ บริษัทย่อยเพือให้ สะท้ อน
ภาพผลกระทบจากการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีทีรุ นแรงในปั จจุบนั
หนีสิน
หนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,598 ล้ านบาท เพิมขึน
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้ อย
ละ 15.6 เมือเทียบกับปี ก่อน เกิดจากรายการทีเกียวข้ อง ได้ แก่ เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนลดลง 18 ล้ านบาท, ค่าใช้ จา่ ย
ค้ างจ่ายเพิมขึน ล้ านบาท ,รายได้ รับล่วงหน้ าเพิมขึน 120 ล้ านบาท และต้ นทุนทียังไม่เรี ยกชําระเพิมขึน 36 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ห้ ุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีสว่ นของผู้ถือหุ้นทีเป็ นส่วนของบริ ษัทจํานวน 1,732 ล้ านบาท ลดลง 255 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 12.9 เมือเทียบกับปี ก่อน เกิดจากบริ ษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2561 จํานวน 164 ล้ าน
บาท และในไตรมาสที 2 ปี 2561 บริ ษัทฯ จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 110 ล้าน
บาท
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อัตราส่ วนการเงิน
มีอตั ราส่วนทีสําคัญคือ
อัตราส่ วน

ณ 31 ธันวาคม 2561

ณ 31 ธันวาคม 2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (เท่ า)

1.90

1.96

อัตราส่ วนหนีสินต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น (เท่ า)

0.92

0.70

อัตราส่ วนกําไรขันต้ น (%)

18.4

21.1

อัตราส่ วนกําไรสุทธิ (%)

(4.9)

5.2

อัตราส่ วนมูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

3.9

4.5
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