รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสที 4 และ ปี 2562
ผลประกอบการ
รายได้
ในไตรมาสที 4 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จาํ นวน 1,184 และ 3,729 ล้านบาทตามลําดับ เมือเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกับของปี ก่อนแล้ว เพิมขึนจํานวน 101 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้อยละ 9.3 และ เพิมขึนจํานวน 338 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้อยละ 10 ในงวดเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ เนืองจากในปี 2562 บริษัทฯ มีการส่งมอบงาน
และทํารายได้จากการขายและบริการเพิมขึนจากปี 2561
ต้นทุนสินค้าและบริการ
ในไตรมาสที 4 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ ทุนขายและบริการจํานวน 861 และ 2,894 ล้านบาทตามลําดับ เมือ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกับของปี ก่อนแล้ว ลดลงจํานวน 10 และ เพิมขึนจํานวน 169 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้อยละ
(1.2) และ ร้อยละ 6.2 ตามลําดับ เนืองจากปี 2562 บริษัทฯ มีการส่งมอบงานเพิมขึนจากปี 2561
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ในไตรมาสที 4 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารจํานวน 181 และ 557 ล้านบาทตามลําดับ เมือ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกับของปี ก่อนแล้ว ลดลงจํานวน 247 ล้านบาท และ 249 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 57.7
และร้อยละ 30.9 ในงวดเดียวกับของปี ก่อนแล้ว ตามลําดับ เนืองจากในไตรมาสที 4 ปี 2561 บริษัทฯมีคา่ ใช้จา่ ยทีไม่ได้
เกิดขึนเป็ นประจํา ( Non - recurring item ) ซึงไม่ได้เป็ นค่าใช้จา่ ยโดยตรงจากการการดําเนินงานหลักของบริษัท ฯ ได้แก่
ประมาณการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม 202 ล้านบาท , ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
61 ล้านบาท ,ตังสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามร่าง พรบ คุม้ ครองแรงงาน จํานวน 20 ล้านบาท ซึง
ค่าใช้จา่ ยจากรายการทีไม่ได้เป็ นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการดําเนินงานหลักของธุรกิจนัน
ไม่กระทบกระแสเงินสดของ
กิจการ
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ในไตรมาสที 4 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีภาระภาษี เงินได้นิติบคุ คลจํานวน 18.8 และ 53.1 ล้านบาทตามลําดับ
เพิมขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 25.9 และ 34.7 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้อยละ 363.3 และ ร้อยละ 188.9
ตามลําดับ เนืองจากผลกําไรทีเพิมขึน และ Defer Tax

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ในไตรมาสที 4 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีกาํ ไรเบ็ดเสร็จรวมจํานวน 113.7 และ 214.7 ล้านบาทตามลําดับ เพิมขึน
จํานวน 321.8 และ 378.6 ล้านบาท สําหรับปี 2562 บริษัทสามารถสร้างรายได้ และ ทํากําไรในธุรกิจหลักสูงขึนจากปี
2561 และในภาพของการทํากําไรทีแตกต่างจากปี 2561 ค่อนข้างมากเนืองจากในปี 2561 ในการดําเนินงานในภาพธุรกิจ
หลัก บริษัทฯสามารถทํารายได้เพิมขึนจากปี ก่อน และสามารถในการทํากําไรจากธุรกิจหลัก ผลขาดทุนทีเกิดขึนในปี 2561
เกิดขึนจาก บริษัทฯมีคา่ ใช้จ่ายทีไม่ได้เกิดขึนเป็ นประจํา ( Non - recurring item ) ซึงไม่ได้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยตรงจากการ
การดําเนินงานหลักของบริษัท ฯ ได้แก่ ประมาณการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม 202 ล้านบาท ,
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 61 ล้านบาท ,ตังสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามร่าง พรบ
คุม้ ครองแรงงาน จํานวน 20 ล้านบาท ซึงค่าใช้จ่ายจากรายการทีไม่ได้เป็ นค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากการดําเนินงานหลักของ
ธุรกิจนัน ไม่กระทบกระแสเงินสดของกิจการ

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 3,670 ล้านบาท เพิมขึน 340 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้อย
ละ 10.2เมือเทียบกับปี ก่อน เกิดจากรายการทีเกียวข้อง ได้แก่ เงินสดรวมรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัวคราว
ลดลง 140.8 ล้านบาท, ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนเพิมขึน 341.3 ล้านบาท โดยลูกหนีส่วนใหญ่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระเงิน,
ลูกหนีกิจการทีเกียวข้องกันลดลง 18.1 ล้านบาท, รายได้ยงั ไม่เรียกชําระลดลง 97.3 ล้านบาท, ต้นทุนงานระหว่างรอติดตัง
เพิมขึน 228.1 ล้านบาท ซึงเป็ นไปตามขันตอนการดําเนินการติดตังของงาน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึน 76.5 ล้าน
บาท เกิดจากรายการทีเกียวข้อง ได้แก่ อุปกรณ์สทุ ธิเพิมขึน 10.2 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิมขึน 4 ล้านบาท เงินทุน
ในบริษัทร่วมเพิมขึน 47.2 ล้านบาท เนืองจากการลงทุนเพิมในธุรกิจทีมีโอกาสในการสร้างกําไรเพิม
หนีสิน
หนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1,813 ล้านบาท เพิมขึน 4 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึนร้อย
ละ 13.4เมือเทียบกับปี ก่อน เกิดจากรายการทีเกียวข้อง ได้แก่ เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนลดลง 74 ล้านบาท, ค่าใช้จา่ ย
ค้างจ่ายเพิมขึน 31 ล้านบาท ,รายได้รบั ล่วงหน้าเพิมขึน 99 ล้านบาท และต้นทุนทียังไม่เรียกชําระเพิมขึน 13 ล้านบาท
ส่วนของผูห้ ุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นส่วนของบริษัทจํานวน 1,832 ล้านบาท เพิมขึน 126 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราเพิมร้อยละ 7.3 เมือเทียบกับปี ก่อน เกิดจากบริษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2562 จํานวน 215 ล้าน
บาท และในไตรมาสที 2 ปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ จํานวน 88.3 ล้าน
บาท

อัตราส่วนการเงิน
มีอตั ราส่วนทีสําคัญคือ
อัตราส่วน

ณ 31 ธันวาคม 2562

ณ 31 ธันวาคม 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.90

1.90

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (เท่า)

0.98

0.92

อัตราส่วนกําไรขันต้น (%)

21.5

18.4

อัตราส่วนกําไรสุทธิ (%)

6.1

(4.9)

อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

4.2

3.9
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