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16. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
16.1ภาพรวมการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
กลุ่มบริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคมแบบครบวงจร โดย ณ
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 สามารถแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
1. ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารสร้ างสถานี ฐ าน ติ ด ตัง้ และซ่ อ มแซมอุป กรณ์ โ ทรคมนาคม (“ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร”)
ดําเนินงานโดย ALT, GTS และ INN
2. ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าในกลุม่ โทรคมนาคม (“ธุรกิจจําหน่ายสินค้ า”) ดําเนินงานโดย ALT, I21 และ INN
3. ธุรกิ จ ให้ เช่ า โครงสร้ างพื น้ ฐานด้ า นโทรคมนาคมทัง้ ในรู ป แบบของการให้ เช่า ระยะตามสัญ ญาเช่ า
ดําเนินงานและสัญญาเช่าทางการเงิน (“ธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐาน”) ดําเนินงานโดย ALT และ
กิจการร่วมค้ า IH
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริ ษัทประกอบด้ วยรายได้ จากกลุ่มธุรกิจให้ บริ การและกลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ า
เป็ นหลัก โดยในปี 2555 – 2557 กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมเท่ากับ 1,292.00 ล้ านบาท,
1,916.81 ล้ านบาท และ 1,806.79 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 48.36 และ (5.74) ใน
ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วยรายได้ จากกลุม่ ธุรกิจให้ บริ การคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 15.94, ร้ อยละ 30.52 และร้ อยละ 48.89 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมในปี 2555-2557
ในขณะที่รายได้ จากกลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ าคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 71.52, ร้ อยละ 68.61 และ 51.11 ของ
รายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมในปี 2555-2557 ทังนี
้ ้ การเติบโตของรายได้ ในกลุ่มธุรกิจบริ การและกลุ่มธุรกิจ
จําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทที่ผ่านมาจะเป็ นไปตามแผนการลงทุนของผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคมเป็ นหลัก โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการให้ บริ การจากระบบ 2G เป็ น 3G ซึ่งผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคมต่างเร่ ง
ลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และสร้ างสถานีฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถให้ บริ การได้ ครอบคลุม(Coverage)พื ้นที่
ต่างๆ ให้ ได้ มากที่สดุ ดังนัน้ ในปี 2556 จึงเป็ นปี ที่กลุ่มบริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากกลุ่มธุรกิจให้ บริ การสูง
ถึงร้ อยละ 184.06 และยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2557 เท่ากับร้ อยละ 51.03 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี ที่ผ่านมา ในส่วนของกลุม่ ธุรกิจจําหน่ายสินค้ านัน้ มีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 42.33 ในปี 2556 แต่
ปรับตัวลดลงเป็ นอัตราร้ อยละ (29.79) ในปี 2557 เนื่องจากผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สว่ นใหญ่ได้ มีการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์เพื่อรองรับระบบ 3G ไปแล้ วเพื่อเริ่ มให้ บริ การระบบ 3G บนคลื่น 2100 MHz ตังแต่
้ ช่วงกลางปี 2556 ในขณะ
ที่แผนการสร้ างสถานีฐานยังคงมีการทยอยสร้ างอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2557
ในปี 2555 และปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานเท่ากับร้ อยละ 12.54 และร้ อย
ละ 0.87 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมซึง่ เป็ นการรับรู้รายได้ จากการให้ เช่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชอีสเทิร์นซีบอร์ ด และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) (“โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช”) อย่างไรก็ดี
บริ ษัทได้ หยุดรับรู้รายได้ จากการให้ เช่าโครงการดังกล่าวตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 และอยู่ระหว่างการเจรจา
ขอรับชําระค่าเช่าจากคู่สญ
ั ญาที่ได้ เช่าเหมาโครงการดังกล่าวไปแต่ยงั มิได้ ชําระค่าบริ การนับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มสัญญา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมิได้ มีการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี ้จากโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชเนื่องจากที่
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ปรึกษากฎหมายให้ ความเห็นว่าคูส่ ญ
ั ญาได้ ใช้ บริ การโครงข่ายจริ งและบริ ษัทมีแนวโน้ มในการชนะคดีค่อนข้ างมาก (ดู
รายเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.7 ข้ อพิพาททางกฎหมาย)
ต้ นทุนขายและให้ บริ การของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วยต้ นทุนจากกลุม่ ธุรกิจให้ บริ การและกลุม่ ธุรกิจจําหน่าย
สินค้ าเป็ นหลักเช่นเดียวกับโครงสร้ างรายได้ โดยในปี 2555 – 2557 กลุม่ บริ ษัทมีต้นทุนขายและให้ บริ การรวมเท่ากับ
956.47 ล้ านบาท, 1,585.63 ล้ านบาท และ 1,451.25 ล้ านบาท ตามลําดับ ประกอบด้ วยต้ นทุนบริ การจากกลุ่ม
ให้ บริการคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 15.67, ร้ อยละ 26.45 และร้ อยละ 43.21 ของต้ นทุนขายและให้ บริ การรวมในปี 25552557 ในขณะที่ต้นทุนขายจากกลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ าคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 81.96, ร้ อยละ 72.11 และ
55.22 ของต้ นทุนขายและให้ บริ การรวมในปี 2555-2557 สําหรับกลุ่มธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานนัน้ กลุ่มบริ ษัทมี
ต้ นทุนค่าเสื่อมราคาจากโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชในปี 2555-2557 ปี ละ
22.73 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 2.38, ร้ อยละ 1.43 และร้ อยละ 1.57 ของต้ นทุนขายและให้ บริ การในปี
2555-2557 ตามลําดับ
กลุ่มบริ ษัทมีกําไรขันต้
้ นในปี 2555-2557 เท่ากับ 335.52 ล้ านบาท, 331.19 ล้ านบาท และ 355.54 ล้ าน
บาท ตามลําดับ ซึง่ สอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม โดย
คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 25.97, ร้ อยละ 17.28 และร้ อยละ 19.68 ตามลําดับ การที่อตั รากําไรขันต้
้ นใน
้ นของ
ปี 2556 ลดลงจากร้ อยละ 25.97 มาเป็ นร้ อยละ 17.28 นัน้ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตรากําไรขันต้
กลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ าซึ่งเป็ นรายได้ หลักในปี 2556 เนื่องจากลูกค้ ามีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจํานวนมากในช่วงเวลา
ดังกล่า วจึง มี การกํ า หนดราคากลางของสิน ค้ า ที่ ตํ่าลง ประกอบกับ การหยุดรั บ รู้ รายได้ ค่า เช่า จากโครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมเหมราชในขณะที่ยงั ต้ องรับรู้ ต้นทุนค่าเสื่อมราคาของโครงการดังกล่าว ส่วนในปี 2557 นัน้ อัตรากําไร
ขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 17.28 เป็ นร้ อยละ 19.68 นัน้ มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริ ษัทมีสดั ส่วนของรายได้ จากการ
้ นสูงกว่ากลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ า โดยอัตรากําไรขันต้
้ นของกลุ่ม
ให้ บริ การเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นกลุม่ ธุรกิจที่มีอตั รากําไรขันต้
ธุรกิจให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัทจะอยู่ที่ระดับประมาณร้ อยละ 15-30 ของรายได้ จากการให้ บริ การ ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามประเภทของงาน และอัตรากําไรขันต้
้ นของกลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ าเท่ากับประมาณร้ อยละ 10-15 ของรายได้
จากการขาย ซึง่ แตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้ า นอกจากนี ้ ในปี 2557 กลุ่มบริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าในกลุ่ม
สายอากาศและหน่วยสื่อสารเคลื่อนที่(RDU) ซึ่งเป็ นสินค้ าที่ผลิตตามความต้ องการเฉพาะอย่างของลูกค้ าจึงมีอตั รา
้ นรวมของกลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ าเพิ่มขึ ้นด้ วย จึงส่งผลให้ อตั รากําไรขันต้
้ น
กําไรขันต้
้ นสูงซึ่งส่งผลให้ อตั รากําไรขันต้
รวมของปี 2557 ปรับตัวสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของกลุม่ บริ ษัทในปี 2555-2557 เท่ากับ 172.77 ล้ านบาท, 228.37 ล้ าน
บาท และ 200.65 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 32.18 ในปี
2556 ซึ่งมี สาเหตุหลักมาจากการปรับค่าตอบแทนพนักงานในกลุ่มบริ ษัทประกอบกับมีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ส่วนในปี 2557 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารมีอตั ราการลดลงเท่ากับร้ อยละ 12.14 เนื่องจากการลดลง
ของค่าขนส่งประกอบกับไม่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเช่นในปี 2556 อย่างไรก็ดี ค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หารของกลุม่ บริ ษัทมีแนวโน้ มที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวม โดยคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 13.14, ร้ อย
ละ 11.83 และร้ อยละ 10.95 ของรายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัท เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ ที่สงู กว่า
อัตราการเติบโตของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารนัน่ เอง
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กลุม่ บริ ษัทมีกําไรสุทธิในปี 2555-2557 เท่ากับ 111.12 ล้ านบาท, 50.14 ล้ านบาท และ 100.94 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 8.45, 2.60 และ 5.51 ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักของการลดลง
ของอัตรากําไรสุทธิในปี 2556 เป็ นผลมาจากการลดลงของกําไรขันต้
้ นในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่ม
สูงขึ ้น สําหรับในปี 2557 อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นเนื่องจากกลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากกลุม่ ธุรกิจให้ บริ การเพิ่มขึ ้น ซึ่งเป็ น
กลุม่ ธุรกิจที่มีอตั รากําไรขันต้
้ นสูงกว่ากลุม่ ธุรกิจจําหน่ายสินค้ า ประกอบกับค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2557
ลดลง จึงส่งผลให้ กลุม่ บริษัทมีอตั รากําไรสุทธิที่สงู ขึ ้นในปี 2557
สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การเท่ากับ 1,895.90 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 1,267.92 ล้ านบาท และรายได้ จากการขายเท่ากับ 627.98 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ 66.88 และร้ อยละ 33.12 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม ตามลําดับ รายได้ จาก
การขายและให้ บริ การในงวด 9 เดือนของปี 2558 มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 33.94 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ จากกลุม่ ธุรกิจให้ บริ การที่มีอตั ราการเติบโตถึงร้ อย
ละ 81.52 ซึง่ ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
้ นที่สงู ขึ ้นในงวด 9 เดือนของปี 2558 โดยเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 18.11
ในงวด 9 เดือนของปี 2557 เป็ นร้ อยละ 21.55 เนื่องจากกลุ่มธุรกิจให้ บริ การนันมี
้ อตั รากําไรเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มธุรกิจ
จําหน่ายสินค้ า ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารสําหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 นัน้ เท่ากับ 201.17 ล้ าน
บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 37.37 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของ
ค่าตอบแทนพนักงาน ประกอบกับการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของบริ ษัทย่อยในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดี
ถึงแม้ ว่าค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจะเพิ่มสูงขึ ้น แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมแล้ วจะพบว่ากลุม่ บริ ษัทยังคง
สามารถรักษาสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ รวมให้ อยูใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงกันโดยเท่ากับร้ อยละ
10.21 และร้ อยละ 10.52 ในงวด 9 เดือนของปี 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 ตามลําดับ ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมี
อัตรากําไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 4.67 เป็ นร้ อยละ 7.61 ในงวด 9 เดือนของปี 2557 และ 2558 ตามลําดับ
สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย นคิ ด เป็ นสัด ส่ ว นประมาณร้ อยละ 65-80 โดยมี
ส่วนประกอบหลักได้ แก่ ลูกหนี ก้ ารค้ า, ลูกหนี ค้ ่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยังไม่ได้ เรี ยกเก็บ และสินค้ าคงเหลือ และ
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 20-35 ของสินทรั พย์รวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้ แก่
โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
เท่ากับ 1,395.75 ล้ านบาท, 2,128.84 ล้ านบาท, 1,944.83 ล้ านบาท และ 2,282.05 ล้ านบาท โดยการเพิ่มขึ ้น ณ สิ ้น
ปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทย่อยซึง่ ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ า ซึง่ มีการซื ้อ
สินค้ าไว้ เพื่อรอส่งมอบในปี 2557 สําหรับ ณ สิ ้นปี 2557 และ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 สินทรัพย์รวมลดลงและ
เพิ่มขึน้ เนื่องจากลูกหนี ก้ ารค้ าและลูกหนี ก้ ารค้ าค่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยอดขายของแต่ละกลุม่ ธุรกิจ
หนี ้สินของบริ ษัทประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 80-99 โดยมีส่วนประกอบ
หลักได้ แก่ เจ้ าหนี ้การค้ าและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และ ณ
สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เท่ากับ 1,024.85 ล้ านบาท, 1,747.61 ล้ านบาท, 1,512.24 ล้ านบาท และ 1,756.20 ล้ าน
บาท โดยการเพิ่มขึ ้น ณ สิ ้นปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัทย่อยซึง่ ประกอบธุรกิจ
ขายสินค้ า สําหรับปี 2557 หนี ้สินรวมของบริ ษัทลดลงเนื่องจากบริ ษัทมีการคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
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ทังจํ
้ านวน สําหรับ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 หนี ้สินรวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากการกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เป็ นหลัก
ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 334.90 ล้ านบาท,
381.22 ล้ านบาท, 432.60 ล้ านบาท และ 525.85 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
เกิดจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นตามผลประกอบการที่เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี ประกอบกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วจาก 155.00 ล้ านบาทในปี 2557 เป็ น 375.00 ล้ านบาทในงวด 9 เดือนสิ ้นสุด 30 กันยายน 2558 และ
บริ ษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล 2 ครัง้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นจํานวนเงินรวม 266.58 ล้ านบาท ในงวด 9 เดือนสิ ้นสุด
30 กันยายน 2558
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสําหรับปี 2555-ช่วง
9 เดือนของปี 2558 มีดงั ต่อไปนี ้
16.2 ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร
16.2.1 โครงสร้ างรายได้ และต้ นทุนขายและบริการ
ในปี 2555 – ปี 2557 รายได้ หลักของกลุ่มบริ ษัทมาจากกลุ่มธุรกิจกลุ่มธุรกิจจํ าหน่ายสินค้ า คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 50 – 70 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม และมีรายได้ จากกลุ่มธุรกิจให้ บริ การคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 30-50 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม โดยรายได้ จากกลุ่มธุรกิจให้ บริ การมี
แนวโน้ มการเติบโตเพิ่มขึ ้นตามแผนการขยายการลงทุนของผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคม ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี
2558 กลุ่มบริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากกลุม่ ธุรกิจให้ บริ การสูงถึงร้ อยละ 70 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม
ในขณะที่รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าลดลงเป็ นร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม สําหรับ
รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานนัน้ กลุม่ บริ ษัทเริ่ มมีการรับรู้รายได้ ดงั กล่าวตังแต่
้ ปี 2554 จากโครงการ
ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชและได้ หยุดรับรู้ รายได้ จากโครงการดังกล่าวไปในปี 2556 ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่าง
การเจรจาขอชําระค่าบริ การจากลูกค้ า ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การในประเทศเป็ นหลัก คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 90.00 -99.00 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม สําหรับโครงสร้ างรายได้ แบ่งตาม
กลุม่ ธุรกิจสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

โครงสร้ างรายได้

2555
ลบ.
%

งบการเงินรวมเสมือน
2556
2557
ม.ค.-ก.ย.2557
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%

ม.ค.-ก.ย.2558
ลบ.
%

1. ธุรกิจให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้ และ
ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม
1.1 สร้ างสถานีฐาน, วางสายเคเบิลใยแก้ วนํา
แสง และติดตังอุ
้ ปกรณ์

190.27

14.73 559.83

29.21 846.50 46.85

673.11 47.55 1,227.19 64.73

1.2 บริ การอื่น ๆ

15.65

1.21

1.31 36.89

25.40

รวมรายได้ จากธุรกิจให้ บริ การ

205.92

15.94 584.93

25.10
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โครงสร้ างรายได้

งบการเงินรวมเสมือน
2556
2557
ม.ค.-ก.ย.2557
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%

2555
ลบ.
%

ม.ค.-ก.ย.2558
ลบ.
%

2. ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าในกลุม่ โทรคมนาคม
2.1 สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง

507.30

39.26

808.29

42.17 547.38 30.30

419.92 29.67 242.93 12.81

2.2 ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคม
เคลื่อนที่

178.55

13.82

198.83

10.37 127.98 7.08

112.56 7.95

2.3สายอากาศและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ 238.23

18.44

308.11

16.07 248.04 13.73

184.52 13.03 203.92 10.76

รวมรายได้ จากธุรกิจจําหน่ายสินค้ า

924.08

71.52 1,315.23 68.61 923.40 51.11

717.00 50.65 627.98 33.12

3. ธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
โทรคมนาคม

162.00

12.54

16.65

0.87

-

-

-

-

-

-

162.00

12.54

16.65

0.87

-

-

-

-

-

-

รวมรายได้ จากธุรกิจให้ เช่า
รวมรายได้ ของบริษัทและส่ วนแบ่ งกําไร
จากกิจการร่ วมค้ า

1,292.00 100.0 1,916.81

181.13 9.55

100.0 1,806.79 100.0 1,415.51 100.0 1,895.90 100.0

งบการเงินรวมเสมือน
2555

โครงสร้ างรายได้
ลบ.
รายได้ ในประเทศ
รายได้ ต่างประเทศ
รวม

1,212.82
79.18

2556
%

ลบ.

%

93.87 1,913.54
6.13

2557

3.28

ลบ.

99.83 1,788.58
0.17

18.21

%

ม.ค.-ก.ย.2557

ม.ค.-ก.ย.2558

ลบ.

ลบ.

98.99 1,409.40
1.01

6.11

%

99.57 1,751.74
0.43

144.16

%
92.40
7.60

1,292.00 100.00 1,916.81 100.00 1,806.79 100.00 1,415.51 100.00 1,895.90 100.00

กลุม่ ธุรกิจให้ บริ การ
รายได้ จากกลุ่มธุรกิจให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัทประกอบด้ วย รายได้ จากการให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน, วาง
สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง และติดตังอุ
้ ปกรณ์ โทรคมนาคมเป็ นหลัก โดยรายได้ จากการให้ บริ การมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจาก 205.92 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 584.93 ล้ านบาท และ 883.39 ล้ านบาทในปี 2556 และ 2557
ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 15.94, ร้ อยละ 30.52 และร้ อยละ 48.89 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม
ในปี 2555, 2556 และ 2557 สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 1,267.92
้ ้ ที่
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 66.88 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมของกลุ่มบริ ษัท ทังนี
ผ่ า นมารายได้ จ ากกลุ่ม ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารส่ว นใหญ่ เ ป็ นรายได้ ที่ เ กิ ด จากการให้ บ ริ ก ารในประเทศ สํ า หรั บ รายได้
ต่างประเทศนันเกิ
้ ดจากการให้ บริการติดตังสถานี
้
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ (RDU) ซึง่ กลุม่ บริษัทจําหน่ายนัน่ เอง
้ การเติบโตตามแผนการขยายการลงทุนของผู้ให้ บริ การ
รายได้ จากกลุ่มธุรกิจให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัทนันมี
ด้ า นโทรคมนาคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื่อ นที่ โดยภายหลัง จากที่ มีก ารประมูลใบอนุญ าตการ
ให้ บริ การระบบ 3G ในย่านความถี่ 2100 MHz ในช่วงปลายปี 2555 ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายที่ได้ รับ
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ใบอนุญาตต่างเร่ งการลงทุนเพิ่มในโครงข่าย ทังในแง่
้
ของการสร้ างสถานีฐานเพิ่ม (New Site) หรื อการปรับเปลี่ยน
สถานที่ตงของสถานี
ั้
ฐานเดิม (Re-location) เพื่อขยายขอบเขตพื ้นที่การให้ บริ การให้ มีความครอบคลุมของสัญญาณ
(Coverage)โดยเร็ วตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในใบอนุญาตว่าจะต้ องดําเนินการให้ เครื อข่ายมีความครอบคลุมจํานวน
ประชากรไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของประชากรภายใน 4 ปี รวมถึงต้ องมีการลงทุนในอุปกรณ์ โทรคมนาคมสําหรับ
ระบบ 3G เพิ่มเติม หรื อมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมบางส่วนเพื่อให้ สามารถรองรับได้ ทงระบบ
ั้
2G และ 3G เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร(Efficiency)แก่ ลูก ค้ า ของตนเอง
การลงทุน เพิ่ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ดังกล่าว จึงเป็ นปั จจัยหลักให้ รายได้ จากการให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในช่วงปี 2556 ที่กลุ่มบริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากกลุ่มธุรกิจให้ บริ การสูงถึงร้ อยละ 184.06
้ งคงเติบโตต่อเนื่องด้ วยอัตรา
เนื่องจากเป็ นระยะแรกของการเร่ งลงทุนของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากนันยั
ร้ อยละ 51.03 ในปี 2557 อย่างไรก็ดี แผนการลงทุนต่างๆ มีการชะลอตัวลงเล็กน้ อยในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2557
จนถึงช่วงกลางปี 2558 เนื่องจากความไม่ชดั เจนของแผนการประมูลใบอนุญาตระบบ 4G แต่เมื่อภาครัฐได้ มีการ
กํ า หนดเรื่ อ งประมู ล ใบอนุ ญ าตระบบ 4G อย่ า งชั ด เจนในช่ ว งปลายปี 2558 ส่ ง ผลให้ กลุ่ ม ผู้ ประกอบการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตา่ งเตรี ยมแผนการลงทุนเพิ่มอีกครัง้ ภายใต้ เงื่อนไขของใบอนุญาต 4G ที่กําหนดให้ ผ้ ชู นะการประมูล
ต้ องดําเนินการให้ เครื อข่ายของตนมีความครอบคลุมจํานวนประชากรไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของประชากรภายใน 4 ปี
และครอบคลุมจํานวนประชากรไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ภายใน 8 ปี ซึ่งนับเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้ กลุ่มธุรกิจ
ให้ บริ การของบริษัทยังมีแนวโน้ มที่จะเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง
สําหรับรายได้ จากกลุ่มธุรกิจการให้ บริ การอื่น ๆ นัน้ ได้ แก่ รายได้ การให้ บริ การตามสัญญาเช่าพืน้ ที่เพื่อ
ติดตังสายอากาศ
้
(Antenna) สําหรับกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 100 แห่งทัว่ กรุงเทพฯ และรายได้
จากการให้ บริ การซ่อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนาคมของบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น รวมเป็ นจํานวนเท่ากับ 15.65 ล้ านบาท,
25.10 ล้ านบาท, 36.89 ล้ านบาท และ 40.73 ล้ านบาท ในปี 2555, 2556, 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558
ตามลําดับ
ต้ นทุนบริ การของกลุม่ ธุรกิจให้ บริ การในปี 2555, 2556, 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 เท่ากับ 149.83
ล้ านบาท, 419.46 ล้ านบาท, 627.16 ล้ านบาท และ 935.91 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 15.67,
ร้ อยละ 26.45 และร้ อยละ 43.21 และ 62.93 ของต้ นทุนขายและให้ บริ การรวม ตามลําดับ ซึง่ ต้ นทุนบริ การในแต่ละปี
มีแนวโน้ มการเติบโตเพิ่มขึ ้นตามรายได้ จากการให้ บริการ โดยส่วนประกอบหลักของต้ นทุนให้ บริการ ได้ แก่ ค่าจ้ างและ
แรงงาน และต้ นทุนสินค้ าที่ใช้ ในงานบริ การ เช่น เสาโทรคมนาคม, อุปกรณ์ โทรคมนาคม, โครงเหล็ก, วัสดุก่อสร้ าง,
สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง เป็ นต้ น
กลุม่ ธุรกิจจําหน่ายสินค้ า
รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าของกลุม่ บริ ษัท ประกอบด้ วยรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าประเภทสาย
เคเบิลใยแก้ วนําแสง, ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (RDU), สายอากาศ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
อื่น ๆ โดยในปี 2555, 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าเท่ากับ 924.08 ล้ านบาท,
1,315.23 ล้ านบาท และ 923.40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 71.52, ร้ อยละ 68.61 และร้ อยละ 51.11
ตามลําดับ ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมของกลุม่ บริ ษัท สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมี
รายได้ จากการจําหน่ายสินค้ า เท่ากับ 627.98 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 33.12 ของรายได้ จากการ
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ขายและให้ บริ การรวม โดยส่วนใหญ่ กลุ่มบริ ษัทมีการจํ าหน่ายสินค้ าในประเทศ สําหรั บสินค้ าที่กลุ่มบริ ษัทมีการ
ส่งออกได้ แก่สนิ ค้ าประเภทตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (RDU)
รายได้ จากการจําหน่ายสินค้ ามีการเติบโตสูงในช่วงปี 2556 โดยเพิ่มขึ ้นจาก 924.08 ล้ านบาทในปี 2555
เป็ น 1,315.23 ล้ านบาทในปี 2556 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 42.33 ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศ โดยภายหลังจากที่มีการประมูลใบอนุญาตการให้ บริ การระบบ 3G ในย่านความถี่
2100 MHz ในช่วงปลายปี 2555 ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ประกาศแผนที่จะให้ บริ การในระบบ 3G ในย่าน
ความถี่ 2100 MHz ภายในช่วงกลางปี 2556 ส่งผลให้ ปริ มาณความต้ องการใช้ สินค้ าที่จะมารองรับระบบ 3G เช่น ตู้
โทรคมนาคมที่มีการปรับขนาดให้ เหมาะกับอุปกรณ์ ของระบบ 3G, สายอากาศที่สามารถรองรับสัญญาณของระบบ
3G และสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงที่ต้องใช้ รองรับการเชื่อมต่อของสถานีฐานที่เพิ่มขึ ้นนัน้ มียอดการจําหน่ายสูงขึ ้น
อย่างมากในปี 2556 โดยเฉพาะสินค้ าในกลุม่ สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง เนื่องจากสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงนัน้ นอกจาก
จะถูกใช้ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสถานีฐานกับชุมสายแล้ ว ยังมีความต้ องการใช้ สําหรับการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากระบบ
2G มาเป็ นระบบ 3G อีกด้ วย โดยอุปกรณ์ ในระบบ 3G จะมีการใช้ สายเคเบิ ้ลใยแก้ วนําแสงในการเชื่อมต่อระหว่าง
Node B (Node BTS) ซึง่ บรรจุอยู่ในตู้โทรคมนาคมที่ติดตังอยู
้ ่ในระดับพื ้นดิน กับอุปกรณ์ RRU ซึง่ ติดตังอยู
้ ่บริ เวณ
ส่วนปลายของเสาโทรคมนาคม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาพแสดง “ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท” ใน
ส่วนที่ 2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ) ซึ่งต่างจากระบบ 2G ที่จะใช้ สายทองแดงในการเชื่อมต่อระหว่างตู้ BTS
(Base Transceiver Station: BTS) บนพื ้นดินกับสายอากาศที่ติดตังอยู
้ ่บนเสาโทรคมนาคม ทําให้ ต้องมีการใช้ สาย
เคเบิลใยแก้ วนําแสงเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ รายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทมาจากการจําหน่ายสายเคเบิลใยแก้ ว
นําแสงถึงประมาณร้ อยละ 50-60 ของรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ ารวมในปี 2555-2557
ในช่วงปี 2557 รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าลดลงจาก 1,315.23 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ น 923.40
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ (29.79) เนื่องจากในระยะเริ่ มต้ นของการให้ บริ การระบบ 3G ผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่จะใช้ วิธีการปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มอุปกรณ์ บนเสาโทรคมนาคมเดิมเพื่อให้ สามารถเริ่ มให้ บริ การได้
อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้ การสร้ างสถานีฐานเพิ่มเติมแล้ วเสร็ จก่อน ดังนัน้ การจําหน่ายสินค้ าจึงมีการเติบโตสูงใน
ระยะแรกของการเริ่ มให้ บริ การระบบ 3G ในช่วงปี 2556 ก่อนจะเริ่ มชะลอตัวในช่วงปี 2557 เนื่องจากผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ มีปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และสร้ างสถานีฐานเพื่อรองรับระบบ 3G เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าไปบ้ างแล้ ว
โดยในปี 2527 กลุ่มสินค้ าหลักที่จําหน่ายยังคงเป็ นสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงเช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา สําหรับ
ในช่วง 9 เดือน 2558 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จาการจําหน่ายสินค้ าเท่ากับ 627.98 ล้ านบาท โดยมีสดั ส่วนรายได้ จากการ
จําหน่ายสินค้ าในกลุ่มสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงลดลง เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้ กลุ่มบริ ษัทจึงหันมา
มุ่ง เน้ น การจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ในกลุ่ม อื่ น ให้ เ พิ่ ม ขึ น้ โดยเฉพาะสิ น ค้ า ในกลุ่ม สถานี ฐ านโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ , ตู้
โทรคมนาคม และสายอากาศ ซึ่งเป็ นกลุ่มสินค้ าที่บริ ษัทมีการออกแบบและสามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตให้
สามารถสร้ างความแตกต่างเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้
ต้ นทุนขายของกลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ าในปี 2555, 2556, 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 เท่ากับ
783.91 ล้ านบาท, 1,143.44 ล้ านบาท, 801.36 ล้ านบาท และ 533.44 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 81.96, ร้ อยละ 72.11 และร้ อยละ 55.22 และ 35.87 ของต้ นทุนขายและให้ บริการรวม ตามลําดับ ซึง่ ต้ นทุนขายใน
แต่ละปี มีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงไปตามรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ า โดยส่วนประกอบหลักของต้ นทุนขาย ได้ แก่
ต้ นทุนสินค้ าเพื่อจําหน่าย
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กลุม่ ธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคม
ตังแต่
้ ในปี 2554 กลุ่มบริ ษัทได้ เริ่ มประกอบธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคม เพื่อเพิ่มรายได้
ในลักษณะที่มีความสมํ่าเสมอ (Recurring Income) ในโครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัท โดยในปี 2555 และ 2556
กลุม่ บริษัทมีรายได้ จากกลุม่ ธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมเท่ากับ 162.00 ล้ านบาท และ 16.65 ล้ าน
บาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 12.54 และร้ อยละ 0.87 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม
โดยรายได้ จากการให้ เช่าดังกล่าวเป็ นการรับรู้รายได้ จากการให้ เช่าโครงข่ายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซึ่ง
ั ญาที่ได้ เช่าเหมาโครงการดังกล่าวไปแต่ยังมิได้ ชําระ
กลุ่มบริ ษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขอรับชํ าระค่าเช่าจากคู่สญ
ค่าบริ การนับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มสัญญา (ดูรายเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ “ลูกหนี ้การค้ า” และส่วนที่ 2.2 หัวข้ อที่ 7 ข้ อพิพาท
ทางกฎหมาย) อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษัทยังคงมีต้นทุนโครงข่ายเพื่อให้ เช่า ซึ่งได้ แก่ ค่าเสื่อมราคาของโครงการดังกล่าว
เป็ นจํานวนเท่ากับ 22.73 ล้ านบาทต่อไป จนกว่าจะครบอายุของโครงข่ายในปี 2569
สําหรับ ณ สิ ้นสุด 30 กันยายน 2558 กลุม่ บริ ษัทมีการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมเพื่อให้
เช่ารวมทังสิ
้ ้น 4 โครงการ เป็ นโครงการที่ดําเนินการโดยบริ ษัท 2 โครงการ และดําเนินการโดยกิจการร่ วมค้ า 3
โครงการ โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้ รายได้ จากโครงการที่ดําเนินการโดยกิจการร่ วมค้ าได้ ภายในสิ ้นปี 2558 สําหรับ
โครงการที่ดําเนินการโดย ALT คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ ได้ ภายในปี 2559
รายได้ อื่น
รายได้ อื่นของกลุม่ บริ ษัทในปี 2555, 2556, 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 เท่ากับ 23.18 ล้ านบาท,
13.82 ล้ านบาท, 25.75 ล้ านบาท และ 15.71 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.76, ร้ อยละ 0.72
และร้ อยละ 1.41 และ 0.82 ของรายได้ รวม ตามลําดับ โดยรายได้ อื่นประกอบด้ วย รายได้ ค่าเช่าและบริ การที่เรี ยกเก็บ
จากบริ ษั ท ร่ ว มและกิ จ การร่ ว มค้ า ที่ มี ก ารเช่ า พื น้ ที่ สํา นัก งานของบริ ษั ท , รายได้ ด อกเบี ย้ รั บ และกํ า ไรจากอัต รา
แลกเปลี่ยน เป็ นต้ น
16.2.2 กําไรขันต้
้ นและอัตรากําไรขันต้
้ น
กลุม่ บริ ษัทมีกําไรขันต้
้ นในปี 2555, 2556, 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 เท่ากับ 335.52 ล้ านบาท,
331.19 ล้ านบาท, 355.54 ล้ านบาท และ 408.60 ตามลําดับ ซึง่ สอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวม โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 25.97, ร้ อยละ 17.28, ร้ อยละ
19.68 และร้ อยละ 21.55 ตามลําดับ การที่อตั รากําไรขันต้
้ นในปี 2556 ลดลงจากร้ อยละ 25.97 มาเป็ นร้ อยละ 17.28
นัน้ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตรากําไรขัน้ ต้ นของกลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ าซึ่งเป็ นรายได้ หลักในปี 2556
เนื่องจากลูกค้ ามีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจํานวนมากในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีการกําหนดราคากลางของสินค้ าที่ตํ่าลง ส่งผล
ให้ บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
้ นจากธุรกิจจําหน่ายสินค้ าลดลงจากร้ อยละ 15.17 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 13.06 ประกอบ
กับการหยุดรับรู้ รายได้ ค่าเช่าจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชในขณะที่ยงั ต้ องรับรู้ ต้นทุนค่าเสื่อมราคาของ
โครงการดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ อตั รากําไรขันต้
้ นจากกลุ่มธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานลดลงจากร้ อยละ 85.97 ในปี
2555 เป็ นร้ อยละ 36.52 ในปี 2556
ส่วนในปี 2557 นัน้ อัตรากําไรขันต้
้ นรวมเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 17.28 เป็ นร้ อยละ 19.68 นัน้ มีสาเหตุหลักมา
จากการที่กลุม่ บริ ษัทมีสดั ส่วนของรายได้ จากการให้ บริ การเพิ่มขึ ้น ซึง่ กลุม่ ธุรกิจให้ บริ การเป็ นกลุม่ ธุรกิจที่มีอตั รากําไร
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ขันต้
้ นสูงกว่ากลุม่ ธุรกิจจําหน่ายสินค้ า โดยอัตรากําไรขันต้
้ นของกลุม่ ธุรกิจให้ บริ การของกลุม่ บริ ษัทเฉลี่ยจะอยู่ที่ระดับ
ประมาณร้ อยละ 15-30 ของรายได้ จากการให้ บริการ ซึง่ แตกต่างกันไปตามประเภทของงาน และอัตรากําไรขันต้
้ นของ
กลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ าเฉลี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณร้ อยละ 10-15 ของรายได้ จากการขาย ซึ่งแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของสินค้ า โดยกลุม่ ธุรกิจให้ บริ การมีอตั รากําไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 28.29 ในปี 2556 เป็ นร้ อยละ 29.01
ในปี 2557 เนื่องจากในช่วงปี 2557 กลุม่ บริ ษัทได้ รับงานติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคมที่มีอตั รากําไรสูง นอกจากนี ้ ในปี
2557 กลุ่มบริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าในกลุ่มสายอากาศและหน่วยสื่อสารเคลื่อนที่(RDU) ซึ่งเป็ นสินค้ าที่ผลิตตาม
ความต้ องการเฉพาะอย่างของลูกค้ าจึงมีอตั รากําไรขันต้
้ นสูงขึ ้น ส่งผลให้ อตั รากําไรขันต้
้ นรวมของกลุม่ ธุรกิจจําหน่าย
สินค้ าเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 13.06 ในปี 2556 เป็ นร้ อยละ 13.22 ในปี 2557 และส่งผลให้ อตั รากําไรขันต้
้ นรวม
ของปี 2557 ปรับตัวสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556
้ นรวมเพิ่มขี ้นจากร้ อยละ 19.68 ในปี 2557
สําหรับในงวด 9 เดือนของปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
เป็ นร้ อยละ 21.55 เนื่องจากอัตรากําไรขันต้
้ นของกลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ าปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 13.22 ในปี
2557 เป็ นร้ อยละ 15.05 ในงวด 9 เดือนของปี 2558 ซึง่ เป็ นผลมาจากการได้ รับคําสัง่ ซื ้อสินค้ าในกลุม่ ตู้โทรคมนาคมที่
มีต้องมีการออกแบบเฉพาะจึงส่งผลให้ สามารถจําหน่ายได้ ในอัตรากําไรที่สงู ขึ ้น ในขณะที่อตั รากําไรขันต้
้ นจากกลุ่ม
ธุรกิจให้ บริ การปรับตัวลดลงจากร้ อยละ 29.01 ในปี 2557 เป็ นร้ อยละ 26.19 ในช่วง 9 เดือนของปี 2558 เนื่องจาก
กลุม่ บริ ษัทได้ รับงานโครงการมูลค่าสูงจึง ลูกค้ าจึงเจรจาต่อรองอัตราค่าบริการที่ตํ่าลง
16.2.3 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของกลุ่มบริ ษัทในปี 2555, 2556, 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558
เท่ากับ 172.77 ล้ านบาท, 228.37 ล้ านบาท, 200.65 ล้ านบาท และ 201.17 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
เท่ากับร้ อยละ 13.14, 11.83, 10.95 และ 10.52 ของรายได้ รวมของกลุม่ บริษัท ตามลําดับ
ค่าใช้ จ่ายในการขายของกลุม่ บริ ษัทในปี 2555, 2556, 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 เท่ากับ 81.61
ล้ านบาท, 93.29 ล้ านบาท, 77.79 ล้ านบาท และ 61.45 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 6.21, ร้ อยละ
4.84, ร้ อยละ 4.24 และร้ อยละ 3.21 ตามลําดับของรายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัท โดยส่วนประกอบหลักของค่าใช้ จ่ายใน
การขายได้ แก่ ค่าตอบแทนและคอมมิชชัน่ พนักงาน ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 40-50 ของค่าใช้ จ่ายในการ
ขายในแต่ละปี และค่านายหน้ าของตัวแทนซึง่ บริ ษัทย่อยแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ช่วยติดต่อขายสินค้ าให้ แก่บริ ษัทย่อย ซึง่ คิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5-15 ของค่าใช้ จ่ายในการขายในแต่ละปี ค่าใช้ จ่ายในการขายของกลุม่ บริ ษัทเพิ่มขึ ้นจาก
81.61 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 93.92 ล้ านบาทในปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากมีค่าตอบแทนและคอมมิชชัน่
พนักงาน, ค่านายหน้ า และค่าขนส่งสินค้ าของบริ ษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งเป็ นไปตาม
การเติบโตของยอดขายสินค้ าในปี 2556 ที่มีรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าเพิ่มขึ ้นมากโดยเฉพาะสินค้ าในกลุ่มสาย
เคเบิลใยแก้ วนําแสง และลดลงในปี 2557ตามยอดขายสินค้ าที่ลดลงเช่นเดียวกัน สําหรับงวด 9 เดือนปี 2558
ค่าใช้ จ่ายในการขายที่สําคัญยังคงได้ แก่ ค่าตอบแทนและค่าคอมมิชชัน่ พนักงานซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามยอดขาย
สินค้ าเช่นเดียวกับในอดีตที่ผา่ นมา
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าตอบแทนและคอมมิชชัน่ พนักงาน
ค่านายหน้ า
ค่าขนส่ง
ค่าเดินทาง

2555
31.36
2.97
5.92
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2556
33.98
11.93
10.29
5.79

2557
32.17
12.81
4.17
3.81

9M58
30.63
2.80
2.22
2.46
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ค่ าใช้ จ่ายในการขาย

2555
41.36
81.61

อื่น ๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายในการขาย

2556
31.30
93.29

2557
24.83
77.79

9M58
23.34
61.45

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของกลุม่ บริ ษัทในปี 2555, 2556, 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 เท่ากับ 91.16
ล้ านบาท, 135.09 ล้ านบาท, 122.86 ล้ านบาท และ 139.73 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 6.93, ร้ อยละ
7.00, ร้ อยละ 6.70 และร้ อยละ 7.31 ตามลําดับของรายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัท โดยส่วนประกอบหลักของค่าใช้ จ่ายใน
การบริหารได้ แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 50-70 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในแต่ละ
ปี ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของปี 2556 เพิ่มขึ ้นจาก 91.16 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 135.09 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุ
หลัก มาจากการเพิ่มขึ น้ ของค่า ตอบแทนของพนักงานในกลุ่มธุร กิ จให้ บ ริ ก ารสร้ างสถานี ฐ านและติดตัง้ อุป กรณ์
โทรคมนาคม เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ ้นในปี 2556 ประกอบกับการมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
นําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศมาจําหน่าย ส่วนในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงมาก แต่
ยังคงมีค่าตอบแทนพนักงานในกลุ่มธุรกิ จให้ บ ริ การเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่ องตามการเติบโตของรายได้ ในกลุ่มธุรกิ จ
ดังกล่าว ส่งผลให้ กลุม่ บริษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริหารรวมในปี 2557 ลดลงเล็กน้ อยจาก 135.09 ล้ านบาทใน
ปี 2556 เป็ น 122.86 ล้ านบาท สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 กลุม่ บริ ษัทยังคงมีค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ ้น ตาม
การปรับค่าตอบแทนประจําปี และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการนําเข้ าสินค้ าของบริ ษัทย่อย ส่งผลให้
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารรวมเพิ่มขึ ้นจาก 122.86 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 139.73 ล้ านบาทในงวด 9 เดือน
ของปี 2558
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าเช่า
อื่น ๆ

2555
57.59
6.18
0.23
2.04
0.77
24.35

2556
66.62
10.79
31.63
-1.44
1.22
26.27

2557
89.31
7.56
0.72
0.93
1.45
22.89

9M58
75.25
5.78
20.58
6.35
0.36
31.41

รวมค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

91.16

135.09

122.86

139.73

16.2.4 กําไรสุทธิ, อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
กลุม่ บริ ษัทมีกําไรสุทธิในปี 2555, 2556, 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 เท่ากับ 111.12 ล้ านบาท,
50.14 ล้ านบาท, 100.94 ล้ านบาท และ 145.47 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 8.45,
2.60, 5.51 และ 7.61 ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักของการลดลงของกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิในปี 2556 เป็ นผลมา
จากการลดลงของกําไรขันต้
้ นจากกลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ าเป็ นหลัก เนื่องจากลูกค้ ามีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจํานวนมากใน
ช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีการกําหนดราคากลางของสินค้ าที่ตํ่าลง ประกอบกับการหยุดรับรู้ รายได้ ค่าเช่าจากโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชในขณะที่ยงั ต้ องรับรู้ ต้นทุนค่าเสื่อมราคาของโครงการดังกล่าว ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หารของกลุม่ บริ ษัทเพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ ้นเพื่อเตรี ยมรองรับการเติบโต
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ของธุรกิจ ประกอบกับมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมีกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิลดลง
จาก 111.12 ล้ านบาท และร้ อยละ 8.45 ในปี 2555 เป็ น 50.14 ล้ านบาท และร้ อยละ 2.60 ในปี 2556
สําหรับในปี 2557 กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัทเพิ่มขึ ้นเนื่องจากกลุม่ บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้
จากกลุ่มธุรกิจให้ บริ การเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นกลุ่มธุรกิจที่มีอตั รากําไรขันต้
้ นสูงกว่ากลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ า ประกอบกับ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2557 ลดลงเนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการขายลดลงตามยอดจําหน่ายสินค้ า จึง
ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมีกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจาก 50.14 ล้ านบาท และร้ อยละ 2.60 ในปี 2556 เป็ น
100.94 ล้ านบาท และร้ อยละ 5.51 ในปี 2557
สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 145.47 ล้ านบาท และมีอตั รากําไรสุทธิ
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 5.51 ในปี 2557 เป็ นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 7.61 ในงวด 9 เดือนของปี 2558 เนื่องจากกลุม่ บริ ษัท
้ นที่สงู ขึ ้น
ยังคงมีการเติบโตของรายได้ จากกลุ่มธุรกิจให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
ในขณะที่ยงั คงสามารถรักษาระดับของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ รวมให้ อยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับในปี
2557 ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีอตั รากําไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นในช่วง 9 เดือนของปี 2558
ในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนัน้ กลุ่มบริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก
ร้ อยละ 14.00 ในปี 2556 เป็ นร้ อยละ 24.81 ในปี 2557 และร้ อยละ 26.13 ในงวด 9 เดือนของปี 2558 ตามการเติบโต
ของกําไรเบ็ดเสร็จของกลุม่ บริ ษัทที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 50.14 ล้ านบาท ในปี 2556 เป็ น 100.94 ล้ านบาท ในปี
2557 และ 145.47 ล้ านบาท ในงวด 9 เดือนของปี 2558
16.3 ความสามารถในการบริหารทรั พย์ สนิ
สินทรั พย์
สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย นคิ ด เป็ นสัด ส่ ว นประมาณร้ อยละ 65-80 โดยมี
ส่วนประกอบหลักได้ แก่ ลูกหนี ก้ ารค้ า, ลูกหนี ค้ ่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยังไม่ได้ เรี ยกเก็บ และสินค้ าคงเหลือ และ
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 20-35 ของสินทรั พย์รวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้ แก่
โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
เท่ากับ 1,395.75 ล้ านบาท, 2,128.84 ล้ านบาท, 1,944.83 ล้ านบาท และ 2,282.05 ล้ านบาท สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสินทรัพย์ของกลุม่ บริษัทในแต่ละปี มีดงั นี ้
ลูกหนี ้การค้ า
ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 กลุม่ บริษัทมีลกู หนี ้การค้ ากับ 505.74 ล้ าน
บาท, 614.28 ล้ านบาท, 360.73 ล้ านบาท และ 542.80 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยลูกหนี ้การค้ าของกลุม่ บริษัทส่วน
้ ้ ยอดคงเหลือของลูกหนี ้การค้ าของกลุม่
ใหญ่ได้ แก่กลุม่ ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ (Operator) ทังนี
บริษัท แยกตามอายุหนี ้คงค้ างนับจากวันที่ถงึ กําหนดชําระได้ ดงั นี ้
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้การค้ าบุคคลภายนอก
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน

ณ 31 ธ.ค. 55
ล้ านบาท ร้ อยละ

ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท ร้ อยละ

ณ 31 ธ.ค. 57
ล้ านบาท ร้ อยละ

ณ 30 ก.ย. 58
ล้ านบาท ร้ อยละ

167.43

32.95

269.77

43.86

236.30

65.27

266.18

48.36

143.83

28.30

94.83

15.42

76.96

21.26

123.67

22.47
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ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ 31 ธ.ค. 55
ณ 31 ธ.ค. 56
ณ 31 ธ.ค. 57
ณ 30 ก.ย. 58
54.91
10.81
0.41
0.07
6.80
1.88
60.45
10.98
- เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
110.19
21.68
23.34
3.80
0.79
0.22
50.83
9.23
- เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
31.82
6.26
226.69
36.86
41.17
11.37
49.30
8.96
- เกินกว่า 12 เดือน
508.18
100.00
615.04
100.00
362.02
100.00
550.43
100.00
รวมลูกหนีก้ ารค้ า
1/
-2.44
-0.48
-0.76
-0.12
-1.29
-0.36
-7.63
-1.39
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
505.74
99.52
614.28
99.88
360.73
99.64
542.80
98.61
ลูกหนีก้ ารค้ าบุคคลภายนอก – สุทธิ
หมายเหตุ : 1) ธุรกิจให้ เช่าอุปกรณ์โครงข่ายกําหนดอัตราการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี ้การค้ าค้ างชําระเกิน 0-3 เดือน ในอัตราร้ อยละ 10
ค้ างชําระเกิน 3-6 เดือน ในอัตราร้ อยละ 30 ค้ างชําระเกิน 6-9 เดือน ในอัตราร้ อยละ 50 ค้ างชําระเกิน 9-12 เดือน ในอัตราร้ อยละ 70 และค้ างชําระเกิน
12 เดือน ในอัตราร้ อยละ 100 ส่วนธุรกิจจําหน่าย และให้ บริ การติดตังอุ
้ ปกรณ์ โครงข่ายกําหนดอัตราการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี ้การค้ า
ค้ างชําระเกิน 3-6 เดือน ในอัตราร้ อยละ 20 ค้ างชําระเกิน 6-9 เดือน ในอัตราร้ อยละ 30 ค้ างชําระเกิน 9-12 เดือน ในอัตราร้ อยละ 70 และค้ างชําระเกิน
12 เดือน ในอัตราร้ อยละ 100 อย่างไรก็ดี กลุม่ บริ ษัทจะไม่มีการตังสํ
้ ารองในกลุม่ ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ แก่ กลุม่ บริ ษัท AIS, DTAC, TRUE

บริ ษัทมีสดั ส่วนลูกหนี ก้ ารค้ าอยู่ในช่วงยังไม่ครบกําหนดชําระเป็ นส่วนใหญ่ โดยปกติกลุ่มบริ ษัทมีการให้
เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ าในช่วงระยะเวลา 30-60 วัน สําหรับลูกหนี ้ที่เกินกําหนดชําระจะอยู่ในกลุ่มค้ างชําระไม่เกิน 3
เดือนในสัดส่วนค่อนข้ างมาก ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่ลกู ค้ าของบริ ษัทมีการกําหนดวันวางบิลและจ่ายเช็คในแต่
ละเดือน ทําให้ บริ ษัทไม่สามารถวางบิลและรับชําระจากลูกค้ าได้ ตามรอบระยะเวลาที่ให้ เครดิตของบริ ษัทถึงแม้ จะ
ั้
บงานหรื อ
ครบกําหนดเรี ยกชําระแล้ วก็ตาม ประกอบกับการที่ลกู ค้ าในกลุม่ ธุรกิจให้ บริการบางรายมีขนตอนการตรวจรั
ขันตอนการจั
้
ดทําเอกสารหลายขันตอน
้
ส่งผลให้ มีการอนุมตั ิเพื่อจ่ายชําระค่าบริ การล่าช้ ากว่าเครดิตเทอมที่บริ ษัท
กําหนด จึงส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมีอตั ราส่วนระยะเวลาเรี ยกชําระหนีส้ งู กว่าระยะเวลาที่ให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ า โดย
กลุ่มบริ ษัทมีอตั ราส่วนระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 105.48 วัน, 97.34 วัน และ 64.97 วัน และมีอตั ราส่วน
ระยะเวลาเก็บหนี เ้ ฉลี่ย-รวมลูกหนีค้ ่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บของกลุ่มบริ ษัทเท่ากับ 128.44 วัน,
150.39 วัน และ 134.51 วัน ในปี 2556, 2557 และช่วง 9 เดือนของปี 2558 ตามลําดับ ทังนี
้ ้ สําหรับสาเหตุที่กลุ่ม
บริษัทมีอตั ราส่วนระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยลดลงนัน้ เป็ นผลจากการติดตามหนี ้จากลูกค้ าในกลุม่ ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นเป็ นหลัก ในขณะที่อตั ราส่วนระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยที่รวมลูกหนี ้ค่าก่อสร้ างตามสัญญาที่เสร็จแต่
ยังไม่ได้ เรี ยกเก็บนันสู
้ งกว่าอัตราส่วนระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง แสดงให้ เห็นถึงผลกระทบจากการที่กลุ่ม
บริ ษัทมีลกู หนี ้ค่าก่อสร้ างตามสัญญาที่เสร็ จแต่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้นมากตามการเติบโตของรายได้ ในกลุ่มธุรกิจ
ให้ บริ การ เนื่องจากลูกค้ าสําหรับกลุ่มธุรกิจให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัทส่วนใหญ่ได้ แก่ผ้ ปู ระกอบการโทรคมนาคมราย
ใหญ่ของประเทศ จึงมักมีขนั ้ ตอนการจัดทําเอกสารและขัน้ ตอนการตรวจรับงานหลายขัน้ ตอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
วงจรเงินสดของกลุ่มบริ ษัทให้ มีระยะเวลายาวขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับการที่บริ ษัทมีการประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ า
เป็ นหลัก
ในปี 2555 และ 2556 กลุม่ บริ ษัทมีลกู หนี ้เกินกําหนดชําระรวม 340.75 ล้ านบาท และ 345.27 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี ้ที่เป็ นคู่สญ
ั ญาในการเช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงรายหนึ่งซึง่ ผิดชําระหนี ้
บริ ษัทตังแต่
้ ปี 2554 (รายละเอียดในหัวข้ อ 2.7 ข้ อพิพาท) คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 218.60 ล้ านบาท และ 236.42 ล้ าน
บาทในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้ รับเงินชดเชยค่าเสียหายจากการทําประกันกับบริ ษัท
ประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการผิดชําระหนี ้ เป็ นจํานวนเงิน 198.86 ล้ านบาท ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2557
และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ลูกหนี ้การค้ าดังกล่าวมียอดหนี ้คงค้ างลดลงเหลือ 37.56 ล้ านบาทอยู่ในกลุม่ ลูกหนี ้
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ค้ างชํ าระเกินกว่า 12 เดือนขึน้ ไป ซึ่งบริ ษัทมิได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสําหรับยอดหนีค้ งค้ างที่เหลือดังกล่าว
เนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายได้ ให้ ความเห็นว่าบริ ษัทมีแนวโน้ มในการชนะคดีค่อนข้ างมาก สําหรับลูกหนี ้ที่ค้างชําระ
เกินกว่า 12 เดือนขึ ้นไปรายอื่น กลุม่ บริ ษัทได้ มีการดําเนินการตามนโยบายการติดตามหนี ้และนโยบายการตังค่
้ าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญแล้ ว
ลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้อื่นของกลุม่ บริษัทประกอบด้ วย ลูกหนี ้ค่าหุ้นจากการปรับโครงสร้ าง, เงินทดรองจ่าย, ดอกเบี ้ยค้ างรับ,
เงินทดรองจ่ายแทนลูกค้ า เป็ นต้ น โดย ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ลูกหนี ้อื่นของกลุม่
บริ ษัทเท่ากับ 32.20 ล้ านบาท, 55.10 ล้ านบาท, 52.37 ล้ านบาท และ 57.58 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
2.37, ร้ อยละ 2.59, ร้ อยละ 2.69 และร้ อยละ 2.52 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลา ตามลําดับ
ลูกหนี ้ค่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ
ลูกหนี ้ค่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ เกิดจากผลต่างของรายได้ ตามสัญญา (ต้ นทุนค่าก่อสร้ าง
บวกกําไร) ที่สงู กว่าจํานวนเงินงวดที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าที่วา่ จ้ าง โดย ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่
3 ปี 2558 ลูกหนี ้ค่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บของกลุม่ บริษัทเท่ากับ 78.35 ล้ านบาท, 166.21 ล้ านบาท,
366.26 ล้ านบาท และ 610.26 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5.76, ร้ อยละ 7.81 , ร้ อยละ 18.83 และร้ อยละ
26.74 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลา ตามลําดับ ลูกหนี ้ค่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บมีแนวโน้ มการ
เติบโตเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามรายได้ จากกลุม่ ธุรกิจให้ บริการ ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้การค้ าค่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้
เรี ยกเก็บจะประกอบด้ วยทังส่
้ วนที่บริษัทมีการทํางานล่วงหน้ าไปแล้ วแต่ยงั ไม่ถงึ งวดวางบิลเรี ยกเก็บค่าบริการ และ
ส่วนที่ถงึ กําหนดการวางบิลได้ แล้ วแต่ยงั ไม่สามารถวางบิลได้ เนื่องจากลูกค้ ายังอยู่ระหว่างการจัดทําเอกสารและตรวจ
รับมอบงาน
สินค้ าคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 55
ล้ านบาท ร้ อยละ
30.52
13.97
17.55
8.04
17.24
7.89
153.13
70.10

ณ 31 ธ.ค. 56
ณ 31 ธ.ค. 57
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
391.81 68.69
354.48 61.69
16.07
2.82
91.74 15.96
39.16
6.86
16.42
2.86
123.40 21.63
112.01 19.49

ณ 30 ก.ย. 58
สินค้ าคงเหลือ
ล้ านบาท ร้ อยละ
วัตถุดิบ
191.25
48.18
งานระหว่างผลิต
103.11
25.98
งานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญาก่อสร้ าง
26.83
6.76
สินค้ าสําเร็จรูป
75.74
19.08
รวม สินค้ าคงเหลือ
218.44 100.00
570.44 100.00
574.65 100.00
396.93 100.00
1/
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ า
(21.09) (9.65)
(23.75) (4.16)
(19.04) (3.31)
(15.23)
(3.84)
96.16
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
197.35
90.35
546.69 95.84
555.61 96.69
381.70
หมายเหตุ: 1) อัตราค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าสําหรับสินค้ าประเภทซื ้อมาขายไป มีดงั นี ้ สินค้ าสําเร็ จรูปที่มีอายุ 6-9 เดือน ร้ อยละ 10
อายุ 9-12 เดือน ร้ อยละ 20 อายุ 12-24 เดือน ร้ อยละ 40 อายุ 24-36 เดือน ร้ อยละ 60 อายุ 36-48 เดือน ร้ อยละ 80 อายุเกินกว่า 48 เดือน
ร้ อยละ 100 สําหรับอัตราค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าประเภทผลิต วัตถุดิบ และสินค้ าสําเร็ จรูป มีดงั นี ้ อายุ 6-9 เดือน ร้ อยละ 10 อายุ 912 เดือน ร้ อยละ 30 อายุ 12-24 เดือน ร้ อยละ 50 อายุ 24-36 เดือน ร้ อยละ 70 อายุ 36-48 เดือน ร้ อยละ 90 อายุเกินกว่า 48 เดือน ร้ อยละ
100
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สินค้ าคงเหลือสุทธิ ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เท่ากับ 197.35 ล้ านบาท,
546.69 ล้ านบาท, 555.61 ล้ านบาท และ 381.70 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 14.51, ร้ อยละ 25.68,
ร้ อยละ 28.57 และร้ อยละ 16.73 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยส่วนประกอบหลักของสินค้ าคงเหลือได้ แก่ วัตถุดิบ
ซึง่ ซื ้อมาเพื่อใช้ ทงในกลุ
ั้
ม่ งานบริ การและกลุม่ งานประกอบสินค้ าเพื่อจําหน่าย โดยวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็จรูปของ
กลุม่ บริ ษัทส่วนใหญ่ได้ แก่ สินค้ าในกลุม่ สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง สําหรับงานระหว่างผลิตส่วนใหญ่ได้ แก่สินค้ าใน
กลุม่ ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ กลุม่ บริษัทมีการตังค่
้ าเผื่อการลดลงของสินค้ าเป็ นจํานวน 21.09
ล้ านบาท, 23.75 ล้ านบาท, 19.04 ล้ านบาท และ 15.23 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เกิดจากสินค้ าประเภทตู้
โทรคมนาคมซึง่ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในช่วงที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีการปรับเปลี่ยนจากระบบ 2G มาเป็ น
ระบบ 3G อย่างไรก็ดี ในปี 2557 และช่วง 9 เดือนของปี 2558 กลุม่ บริษัทมีการกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้ าบางส่วน เนื่องจากมีการนําตู้โทรคมนาคมส่วนหนึง่ มาปรับปรุงและนําไปใช้ ในกลุม่ งานให้ บริ การให้ แก่
ลูกค้ า และมีการบริ จาคสินค้ าให้ แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ เป็ นอุปกรณ์การสอนในวิชาที่เกี่ยวข้ องกับระบบโทรคมนาคม
ซึง่ สินค้ าในส่วนที่นําไปบริจาคนี ้ จะถูกตัดออกรายการสินค้ าคงเหลือและบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
กลุม่ บริ ษัทมีระยะเวลาในการจําหน่ายสินค้ าเฉลี่ย เท่ากับ 43.53 วัน, 52.88 วัน และ 47.51 วัน ในปี 2556,
2557 และช่วง 9 เดือนของปี 2558 ตามลําดับ โดยในปี 2557 ระยะเวลาในการจําหน่ายสินค้ าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นนัน้
เนื่องจากการชะลอตัวในการจําหน่ายสินค้ าในกลุม่ สายเคเบิลใยแก้ วนําแสงเป็ นหลัก สําหรับการที่ระยะเวลาในการ
จําหน่ายสินค้ าเฉลี่ยปรับตัวลดลงในช่วง 9 เดือนของปี 2558 เนื่องจากมีการเพิ่มสัดส่วนการจําหน่ายสินค้ าในกลุม่ ตู้
โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ มีอตั ราการหมุนเวียนของสินค้ าสําเร็จรูปเพิ่มขึ ้นจึงมี
ระยะเวลาการจําหน่ายสินค้ าเฉลี่ยลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของกลุม่ บริษัท ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เท่ากับ
49.97 ล้ านบาท, 40.06 ล้ านบาท, 54.60 ล้ านบาท และ 113.76 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 3.68,
ร้ อยละ 1.88, ร้ อยละ 2.81 และร้ อยละ 4.99 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ประกอบด้ วยรายการหลักได้ แก่ เงินให้ ก้ ยู ืม
ระยะสันแก่
้ กิจการร่วมค้ าและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ าสําหรับโครงการลงทุนสร้ างโครงข่าย
เคเบิลใยแก้ วนําแสงเพื่อให้ เช่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิบ อาคาร และอุปกรณ์ของกลุม่ บริษัท ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เท่ากับ
80.29 ล้ านบาท, 79.26 ล้ านบาท, 78.25 ล้ านบาท และ 74.48 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 5.90, ร้ อย
ละ 3.72, ร้ อยละ 4.02 และร้ อยละ 3.26 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ของกลุม่ บริษัทมีดงั นี ้
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน และส่วนปรับปรุง
อาคาร

ณ 31 ธ.ค. 55
ณ 31 ธ.ค. 56
ณ 31 ธ.ค. 57
ณ 30 ก.ย. 58
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
23.09 18.77
23.51 17.28
23.68 16.03
23.68
16.69
45.78 37.21
47.94 35.23
55.46 37.54
51.04
35.98
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ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องมือและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ , เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้ างทรัพย์สิน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 55
1.68
1.36
31.26 25.41
13.92 11.32
5.93
7.29
123.02 100.00
(42.73) (34.74)
80.29 65.26

ณ 31 ธ.ค. 56
1.82
1.34
37.31 27.42
16.53 12.15
7.29
5.36
1.67
1.22
136.07 100.00
(56.81) (41.75)
79.26 58.25

ณ 31 ธ.ค. 57
1.93
1.31
40.70 27.55
17.53 11.86
7.29
4.94
1.14
0.77
147.73 100.00
(69.48) (47.03)
78.25 52.97

ณ 30 ก.ย. 58
1.16
0.82
41.09
28.96
15.89
11.19
7.29
5.14
1.73
1.22
141.88 100.00
(67.40) (47.50)
74.48
52.50

ส่วนประกอบหลักของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ได้ แก่ อาคารสํานักงานของบริษัทและบริ ษัทย่อย
และเครื่ องมือ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ที่ใช้ ในสายการผลิตของบริษัยอ่ ย โดยสาเหตุหลักที่ในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทมีมลู ค่าที่ดิน
้
บรายการด้ อยค่าของอาคารสํานักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจํานวน
อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นนันมาจากการกลั
5.96 ล้ านบาท เนื่องจากในปี 2557 กลุม่ บริษัทได้ มีการประเมินมูลค่าของอาคารสํานักงานดังกล่าวใหม่โดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ ซึง่ ราคาที่ประเมินได้ มีมลู ค่าสูงกว่าราคาทุน กลุม่ บริษัทจึงได้ มีการปรับปรุงรายการดังกล่าวในงบการเงิน
ประจําปี 2557 ในส่วนของเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ สํานักงานที่เพิ่มขึ ้นนัน้ ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นจากการลงทุน
เพิ่มในเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสายการผลิตของบริษัทย่อย เช่น เครื่ องมือทดสอบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ น
ต้ น เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้ าในกลุม่ สายอากาศเป็ นหลัก
โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง
กลุม่ บริษัทมีโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เท่ากับ
312.19 ล้ านบาท, 289.46 ล้ านบาท, 266.73 ล้ านบาท และ 269.19 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ
22.96, ร้ อยละ 13.60, ร้ อยละ 13.71 และร้ อยละ 11.80 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนํา
แสงของกลุม่ บริ ษัทในปี 2555-2557 ได้ แก่ โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ด
และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) โดยมีการตัดค่าเสื่อมราคาปี ละ 22.73 ล้ านบาทเป็ นระยะเวลา 15 ปี
สําหรับในช่วง 9 เดือนของปี 2558 กลุม่ บริษัทมีโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงเพิ่มอีก 1 โครงการซึง่ เป็ นงานระหว่างทํา
ได้ แก่ โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงให้ เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟเป็ นจํานวนเท่ากับ 19.47 ล้ านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของกลุม่ บริษัท ได้ แก่ เงินฝากที่ติดภาระคํ ้าประกันซึง่ เป็ นไปตามข้ อกําหนดจาก
สถาบันการเงินที่กลุม่ บริษัทขอวงเงินเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจ, เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าซึง่ มีมลู ค่า
้ บเนื่องมาจากทัง้ 2 บริษัทยัง
ลดลงเนื่องจากการรับรู้ขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการขาดทุนอย่างต่อเนื่องนันสื
อยูใ่ นระยะเริ่ มต้ นของการประกอบกิจการ, ค่าลิขสิทธิ์และค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญชี, วัสดุสํานักงาน, ภาษี ซื ้อ และอื่นๆ รวมแล้ วเป็ นจํานวนเท่ากับ 81.31 ล้ านบาท, 220.73 ล้ านบาท, 126.66 ล้ าน
บาท และ 124.67 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5.98, ร้ อยละ 10.37, ร้ อยละ 6.51 และร้ อยละ 5.46 ของ
สินทรัพย์รวม ณ วิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ตามลําดับ

ส่วนที่ 2.16 หน้ าที่ 15

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
ณ 31 ธ.ค. 55

ณ 31 ธ.ค. 56

ณ 31 ธ.ค. 57

ณ 30 ก.ย. 58

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

60.45

4.45

167.63

7.87

73.64

3.79

78.49

3.44

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

-

-

-

-

12.60

0.65

11.97

0.52

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า

-

-

35.43

1.66

21.25

1.09

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

9.16

0.67

9.14

0.44

9.38

0.47

10.11

0.45

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

8.55

0.63

2.79

0.13

1.68

0.09

12.62

0.55

อื่น ๆ

3.15

0.23

5.74

0.27

8.11

0.42

11.48

0.50

81.31

5.98

220.73

10.37

126.66

6.51

124.67

5.46

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่ติดภาระคํ ้าประกัน

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทเท่ากับร้ อยละ 2.87, ร้ อยละ4.96 และร้ อยละ 9.18 และมี
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับร้ อยละ 22.84, 38.39 และ 66.71 ณ สิ ้นปี 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่
3 ของปี 2558 ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรมีแนวโน้ ม
เพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี นัน้ มีสาเหตุมาจากการที่กลุ่มบริ ษัทมีความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องนัน่ เอง

16.4 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน
โครงสร้ างเงินทุนของกลุ่มบริ ษัทประกอบด้ วยหนี ้สินคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 75-80 และส่วนของผู้
ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 25-30 โดยกลุม่ บริ ษัทมีหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และ ณ สิ ้นไตร
มาสที่ 3 ปี 2558 เท่ากับ 1,024.85 ล้ านบาท, 1,747.61 ล้ านบาท, 1,512.24 ล้ านบาท และ 1,756.20 ล้ านบาท
หนีส้ ินของกลุ่มบริ ษัทประกอบด้ วยหนี ส้ ินหมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 80-99 ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก
ได้ แก่ เจ้ าหนี ้การค้ าและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ
สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เท่ากับ 334.90 ล้ านบาท, 381.22 ล้ านบาท, 432.60 ล้ าน
บาท และ 525.85 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักได้ แก่ ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ ว และกําไร
สะสมจากการประกอบธุรกิจ สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทในแต่ละ
ปี มีดงั นี ้
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
กลุม่ บริษัทใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการประกอบธุรกิจเป็ นหลัก โดย ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557
และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เท่ากับ 522.85 ล้ านบาท, 648.02 ล้ านบาท, 512.74 ล้ านบาท และ 754.60 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 38.45, ร้ อยละ 30.44, ร้ อยละ 26.36 และร้ อยละ 33.07 ของหนี ้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม ตามลําดับ โดยวงเงินส่วนใหญ่เป็ นวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี, ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน, ตัว๋ แลก
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เงิน, วงเงินสินเชื่อเพื่อส่งออก และวงเงินขายลดลูกหนี ้ เป็ นต้ น ซึง่ ใช้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับกลุม่ ธุรกิจ
จําหน่ายสินค้ าและกลุม่ ธุรกิจให้ บริการ และจะมีการขอสินเชื่อที่เป็ นวงเงินเฉพาะงานสําหรับงานบริการที่มีมลู ค่าสูง
สําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในปี 2555 และ 2556 นัน้ เกิดจากการกู้ยืมเพื่อใช้ ในโครงการลงทุนสร้ าง
โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงให้ เช่าในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช โดยในปี 2556 เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินได้ มีการขยาย
อายุการชําระหนี ้ให้ แก่บริ ษัท ส่งผลให้ รายการส่วนของกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี ณ สิ ้นปี 2556
ลดลงจาก 213.30 ล้ านบาท เป็ น 27.51 ล้ านบาท ในขณะที่รายการเงินกู้ยืมระยะยาวในหนี ้สินไม่หมุนเวียน มียอด
เพิ่มขึ ้นจาก 52.99 ล้ านบาท เป็ น 222.22 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี ในปี 2557 เมื่อบริษัทรับเงินชดเชยความเสียหายจาก
บริ ษัทประกันภัยซึง่ บริ ษัทได้ มีการทําประกันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการผิดชําระหนี ้สําหรับโครงการเหมราชแล้ ว
ทางบริษัทจึงได้ มีการชําระคืนหนี ้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับโครงการเหมราชไปทังหมด
้
คงเหลือ
ั ญาเช่าทางการเงินเป็ นหนี ้สินพื่อการเช่าซื ้อรถยนต์ที่
เพียงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย สําหรับหนี ้สินภายใต้ สญ
ใช้ สําหรับฝ่ ายการตลาดของบริ ษัทย่อย จํานวน 1 คัน
ณ 31 ธ.ค. 55

ณ 31 ธ.ค. 56

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้

255.03

18.76

397.22

18.66

เงินกู้ยืมระยะยาว

266.29

19.58

249.73

1.53

0.11

522.85

38.45

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ณ 31 ธ.ค. 57

ร้ อยละ ล้ านบาท

ณ 30 ก.ย. 58

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

511.37

26.29

754.38

33.06

11.73

0.79

0.04

0.03

0.00

1.07

0.05

0.58

0.03

0.19

0.01

648.02

30.44

512.74

26.36

754.60

33.07

เจ้ าหนี ้การค้ า
กลุม่ บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ า ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เท่ากับ 341.18 ล้ าน
บาท, 647.76 ล้ านบาท, 291.04 ล้ านบาท และ 227.54 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 25.09, ร้ อยละ
30.43, ร้ อยละ 14.96 และร้ อยละ 9.97 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลําดับ เจ้ าหนี ้การค้ าของกลุม่ บริ ษัท
ประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้ค่าสินค้ า และเจ้ าหนี ้ค่าบริ การ โดยเจ้ าหนี ้ค่าสินค้ าเกิดจากการซื ้อสินค้ าและวัตถุดิบมาเพื่อใช้ ใน
กลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ าและนํามาใช้ ในงานให้ บริ การแก่ลกู ค้ า และเจ้ าหนี ้ค่าบริ การแรงงานเกิดจากการว่าจ้ างผลิต
สินค้ าสําหรับกลุ่มธุรกิจจําหน่ายสินค้ า และการว่าจ้ างแรงงานสําหรับกลุ่มธุรกิจให้ บริ การสร้ างสถานีฐานและติดตัง้
อุปกรณ์โทรคมนาคม ทังนี
้ ้ เจ้ าหนี ้การค้ าส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าในประเทศ สําหรับเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศส่วน
ใหญ่เป็ นเจ้ าหนี ้ค่าสินค้ าในกลุม่ เคเบิลใยแก้ วนําแสงซึง่ บริ ษัทย่อยนําเข้ าจากต่างประเทศ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 2.3 การจัดหาสินค้ าและบริ การ) ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทมีระยะเวลาเครดิตที่ได้ รับจากเจ้ าหนีส้ ่วนใหญ่
ประมาณ 30 - 60 วัน อย่างไรก็ดี จากการที่กลุม่ บริ ษัทมีการเติบโตในส่วนของกลุม่ ธุรกิจให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลให้ บริ ษัท
ส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้ าของงานบริ การมักจะมีขนตอนการจั
ั้
ดทําเอกสารและตรวจรับงานหลายขันตอน
้
อาจไม่สามารถวางบิลได้ ตามที่กําหนด กลุม่ บริษัทจึงได้ พยายามเจรจากับคู่ค้าของบริ ษัทเพื่อขยายระยะเวลาการจ่าย
ชําระหนี ้ออกไปให้ สอดคล้ องกับการได้ รับชําระค่าบริ การจากลูกค้ า ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีระยะเวลาจ่ายชําระหนี ้ยาว
กว่าเครดิตเทอมที่ได้ รับจากคู่ค้า โดยในปี 2556, 2557 และช่วง 9 เดือนของปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีระยะเวลาการจ่าย
ชําระหนี ้เท่ากับ 155.68 วัน, 210.87 วัน และ 131.24 วัน ตามลําดับ
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หนี ้สินอื่น
หนี ้สินอื่นที่สําคัญของกลุม่ ได้ แก่ เงินรับล่วงหน้ าเกินกว่าขันความสํ
้
าเร็จ ซึง่ เกิดจากผลต่างของรายได้ ตาม
สัญญา (ต้ นทุนค่าก่อสร้ างบวกกําไร) ที่ตํ่ากว่าจํานวนเงินงวดที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าที่วา่ จ้ าง, เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ซึง่ เกิดจากการเรี ยกเก็บเงินมัดจําล่วงหน้ าจากลูกค้ าก่อนทํางานตามขันตอน,
้
ประมาณการต้ นทุนค้ างจ่าย ซึง่ เกิดจาก
ผลต่างระหว่างต้ นทุนที่เกิดตามขันความสํ
้
าเร็จของงานตํ่ากว่าต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง
และเงินยืมระยะสันจาก
้
บุคคลภายนอก ซึง่ เกิดจากการที่กลุม่ บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัท
โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินอายุ 3 เดือน โดยหนี ้สินอื่นของกลุม่ บริษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามปริมาณงานในกลุม่
ธุรกิจให้ บริการที่เติบโตขึ ้น
ณ 31 ธ.ค. 55
หนีส้ ินอื่น
เงินรับล่วงหน้ าส่วนเกินกว่าขันความสํ
้
าเร็ จ

ล้ านบาท

ณ 31 ธ.ค. 56

ร้ อยละ ล้ านบาท

ณ 31 ธ.ค. 57

ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท

8.60

0.63

26.54

1.95

6.63

0.31

-

-

72.71

3.42

93.13

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลภายนอก

32.50

2.39

32.50

1.53

อื่น ๆ

93.19

6.86

123.20

11.83

451.84

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ประมาณการต้ นทุนค้ างจ่าย

รวมหนีส้ นิ อื่น

160.83

ณ 30 ก.ย. 58

216.80 10.18

41.84

ร้ อยละ

2.15

128.89

5.65

417.10 21.45

203.48

8.92

4.79

303.09

13.28

32.50

1.67

32.50

1.42

5.78

123.89

6.37

106.10

4.65

21.22

708.46

36.43

774.06

33.92

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
กลุม่ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ สิ ้นปี 2555 เท่ากับ 155.00 ล้ านบาท และมี
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 2 ครัง้ ในช่วง 9 เดือนของปี 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2558 ได้ มีมติอนุมมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 155.00 ล้ านบาท เป็ น 375.00 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ
100.00 บาทต่อหุ้น โดยมีการเรี ยกชําระเต็มจํานวน ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ได้ มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 375.00 ล้ านบาท เป็ น 500.00 ล้ านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จาก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็ น 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
ส่วนเกินทุน
กลุม่ บริษัทมีสว่ นเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันและจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
1.55 ล้ านบาท โดยส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต้ การควบคุมเดียวกันเกิดจากการที่บริ ษัทจัดทํางบการเงิน
เสมือนโดยถือเสมือนว่าบริ ษัทได้ จําหน่ายเงินลงทุนใน EMAX ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นจํานวนเงิน 13.52
ล้ านบาท ซึง่ ราคาขายดังกล่าวเป็ นราคาที่ตํ่ากว่าราคาตามบัญชีเท่ากับ 0.29 ล้ านบาท โดยแสดงเป็ นส่วนลดจากการ
รวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
สําหรับส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์นนั ้ เกิดจากการที่บริษัทมีการจําหน่ายเงินลงทุนใน INN
ให้ แก่ผ้ บู ริหารของ INN ในราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนซึง่ ประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินอิสระ ส่งผลให้
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บริ ษัทมีรายจ่ายจากการใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ 1.84 ล้ านบาท พร้ อมกับบันทึก “ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ น
เกณฑ์” จํานวนเงิน 1.84 ล้ านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
กลุม่ บริษัทมีกําไรสะสม ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เท่ากับ 155.04 ล้ านบาท
, 203.25 ล้ านบาท, 252.85 ล้ านบาท และ 133.16 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ ้นของกําไรสะสมในแต่ละปี
เกิดขึ ้นจากกําไรเบ็ดเสร็จของกลุม่ บริษัทที่เพิ่มขึ ้น สําหรับในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลรวม 48.59 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ 31.35 บาทต่อหุ้น และในช่วง 9 เดือนของปี 2558 กลุม่
บริษัทมีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครัง้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 13พฤษภาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 26.56 ล้ านบาท และ
240.02 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ 17.135 บาทต่อหุ้น และ 154.85 บาทต่อหุ้น ตามลําดับ ซึง่ ส่งผลให้ สว่ นของผู้ถือหุ้น
รวม ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2557
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
กลุม่ บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558
เท่ากับ 3.06 เท่า, 4.58 เท่า, 3.50 เท่า และ 3.34 เท่า การที่อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริษัท
ค่อนข้ างสูงนัน้ เป็ นผลมาจากลักษณะการประกอบธุรกิจซึง่ มีหนี ้สินที่ไม่ใช่หนี ้สินทางการเงิน เช่น เจ้ าหนี ้การค้ า, เงิน
รับล่วงหน้ าจากลูกค้ า, เงินรับล่วงหน้ าเกินกว่าขันความสํ
้
าเร็จของงาน และประมาณการต้ นทุนค้ างจ่าย ซึง่ เป็ นหนี ้สิน
ทางการค้ าที่เพิ่มสูงขึ ้นตามการเติบโตของรายได้ โดยเฉพาะรายได้ จากกลุม่ ธุรกิจบริการ อย่างไรก็ดี หากพิจารณา
เฉพาะหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายนัน้ กลุม่ บริษัทจะมีอตั ราส่วนหนี ้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2555,
2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เท่ากับ 1.66 เท่า, 1.79 เท่า, 1.26 เท่า และ 1.50 เท่า โดยการที่อตั ราส่วน
ดังกล่าวเพิ่มขึ ้นในปี 2556 มีสาเหตุสําคัญมาจากการที่กลุม่ บริ ษัทมีการกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อ
รองรับการเติบโตของธุรกิจ ในปี 2557 กลุม่ บริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ก้ มู าเพื่อใช้ ในโครงการเคเบิลใย
แก้ วนําแสงให้ เช่าที่นิคมอุตสาหกรมเหมราชทังจํ
้ านวน ส่งผลให้ อตั ราส่วนดังกล่าวลดลงจาก 1.79 เท่าในปี 2556 เป็ น
1.26 เท่า ในปี 2557 และปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.50 เท่า ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เนื่องจากกลุม่ บริษัทมีการกู้ยืม
ระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้นเพื่อรองรับการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจให้ บริ การเป็ นหลัก
กลุม่ บริษัทมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย เท่ากับ (0.55) เท่า, 3.75 เท่า, 4.15 เท่า และ
(0.04) เท่า ในปี 2555, 2556, 2557 และช่วง 9 ของเดือนปี 2558 ตามลําดับ และมีอตั ราส่วนความสามารถในการ
ชําระภาระผูกพันเท่ากับ (1.00) เท่า, 0.23 เท่า, 1.15 เท่า และ (0.13) เท่า ในปี 2555, 2556, 2557 และช่วง 9 เดือน
ของปี 2558 ตามลําดับ ในปี 2555 และช่วง 9 เดือนของปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระ
ภาระผูกพันติดลบ เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบจากการที่มีลกู หนี ้การค้ าและมูลค่างานที่เสร็จ
แต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บเพิ่มสูงขึ ้นมาก ในปี 2556 กลุม่ บริษัทมีอตั ราส่วนดังกล่าวดีขึ ้นเนื่องจากมีกระแสเงินสดรับจากการที่
มีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นมาก สําหรับในปี 2557 กลุม่ บริษัทมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระ
ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ตามการเพิ่มขึ ้นของกําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ และมีอตั ราส่วนความสามารถในการ
ชําระภาระผูกพันลดลงเนื่องจากมีการจ่ายชําระคืนหนี ้สินและมีรายจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ าสูงกว่า
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ในปี 2556 ประกอบกับมีการจ่ายเงินปั นผลในปี 2557 ส่งผลให้ อตั ราส่วนในการชําระภาระผูกพันลดตํ่าลงเล็กน้ อย
ถึงแม้ วา่ ในปี 2557 กลุม่ บริษัทจะมีกําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สงู กว่าในปี 2556 ก็ตาม
รายการ

2555

2556

2557

9M58

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า )

3.06

4.58

3.50

3.34

อัตราส่วนหนี ้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า )

1.66

1.79

1.26

1.50

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย ( เท่า )

(0.55)

3.75

4.15

(0.04)

อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (เท่า)

(1.00)

0.23

0.15

(0.13)

กระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่อง
กระแสเงินสด
กลุม่ บริ ษัทมีเงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2555, 2556, 2557 และช่วง 9 เดือนของ
ปี 2558 เท่ากับ (65.05) ล้ านบาท, 100.64 ล้ านบาท, 104.64 ล้ านบาท และ (63.07) ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในช่วง
้
ปี 2555 สาเหตุหลักที่ทําให้ กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ (65.05) ล้ านบาทนันมา
จากการกลุ่มบริ ษัทมีกําไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้ หลังรายการปรับปรุงเพียง 224.63 ล้ านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสด
ใช้ ไปในลูกหนี แ้ ละลูกหนีอ้ ื่น รวมถึงเจ้ าหนี ก้ ารค้ าและเจ้ าหนี อ้ ื่น (95.30) ล้ านบาท และ (200.18) ล้ านบาท
ตามลําดับ ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 100.64 ล้ านบาท เนื่องจากกลุม่
บริ ษัทมีกําไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้ หลังรายการปรับปรุ ง 166.67 ล้ านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากการที่มีเจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นถึง 577.16 ล้ านบาท เนื่องจากรายได้ หลักในปี 2556 มาจากกลุม่ ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าซึง่
บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากคู่ค้าหลักที่ให้ ระยะเวลาในการชําระหนีป้ ระมาณ 100-150 วันนับจากวันขนส่งสินค้ า
ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ ไปลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น, กระแสเงินสดใช้ ไปในมูลค่างานบริ การที่เสร็ จแต่ยงั มิได้
เรี ยกเก็บ และและกระแสเงินสดใช้ ไปสินค้ าคงเหลือเพียง (125.56) ล้ านบาท, (87.86) ล้ านบาท และ (353.87) ล้ าน
บาท ตามลําดับ ส่งผลให้ กลุม่ บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2556
ในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 104.64 ล้ านบาท โดยกลุม่ บริ ษัทมี
กําไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้ หลังรายการปรับปรุงสูงถึงเท่ากับ 211.14 ล้ านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากการที่ลกู หนี ้
การค้ าและลูกหนี ้อื่นลดลง 255.25 ล้ านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ ไปในมูลค่างานบริ การที่เสร็จแต่ยงั มิได้ เรี ยก
เก็บ (200.05) ล้ านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ ไปในเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น (98.68) ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากการที่มี
รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจให้ บริ การเพิ่มขึ ้นมากในปี 2557 สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ
ใช้ ไปจากกิจกรรมดําเนินงาน (63.07) ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น, มูลค่า
งานที่เสร็จแต่ยงั มิได้ เรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้น (192.99) ลบ. และ (244.00) ล้ านบาทตามลําดับ ในขณะที่มีกําไรสุทธิก่อนภาษี
เงินได้ หลังรายการปรับปรุงเพียง 255.22 ล้ านบาท
ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2555, 2556, 2557 และช่วง 9 เดือนของปี 2558 นัน้
เท่ากับ (21.72) ล้ านบาท, (124.40) ล้ านบาท, 49.60 ล้ านบาท และ (106.12) ล้ านบาท ตามลําดับ โดยรายจ่าย
ลงทุนที่สําคัญในแต่ละปี ได้ แก่ การซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ ในสายการผลิตของบริ ษัทย่อย, ลงทุนในส่วนปรับปรุ ง
อาคาร รวมทังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องใช้ สํานักงาน ในปี 2555 และ 2556, การชําระบัญชีในบริ ษัท คอร์ เดีย
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โซลูชนั่ ส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมที่บริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อด้ อยค่าเงินลงทุนไว้ เต็มจํานวนแล้ วในปี 2556 (10.86)
ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ ้าประกัน (107.19) ล้ านบาทในปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ ้น
ตามปริ มาณงานของกลุม่ ธุรกิจให้ บริ การที่เพิ่มขึ ้น, การลงทุนเพิ่มใน TSP (5.00) ล้ านบาท ในปี 2557, การลงทุนเพิ่ม
ในกิจการร่วมค้ า IH (8.87) และ (26.62) ล้ านบาท ในปี 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 ตามลําดับ, และการจ่าย
ให้ เงินกู้ยืมให้ แก่บริ ษัทร่วมและกิจการร่ วมค้ า (55.00) ล้ านบาท และ (77.40) ล้ านบาทในปี 2557 และงวด 9 เดือน
ของปี 2558 ตามลําดับ
สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี ปี 2555, 2556, 2557 และช่วง 9 เดือนของปี 2558 นัน้
เท่ากับ 79.45 ล้ านบาท, 118.35 ล้ านบาท, (187.90) ล้ านบาท และ 192.94 ล้ านบาท โดยแหล่งที่มาหลักของกระแส
เงิ น สดจากกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น ในแต่ ล ะปี นั น้ มาจากการกู้ ยื ม จากสถาบัน การเงิ น และการกู้ ยื ม ระยะสัน้ จาก
บุคคลภายนอก
จากกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2555, 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ของปี
2558 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้น เท่ากับ (7.31) ล้ านบาท, 94.60 ล้ านบาท, (33.65) ล้ าน
บาท และ 23.75 ล้ านบาท ตามลําดับ
กระแสเงินสด

2555

2556

2557

9M58

กําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

148.58

71.26

127.78

177.01

กําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ หลังรายการปรับปรุง

224.63

166.67

211.14

255.22

เงินสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

(65.05)

100.64

104.64

(63.07)

เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(21.72)

(124.40)

49.60

(106.12)

เงินสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

79.45

118.35

(187.90)

192.94

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ สิ ้นปี 2556, 2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นจาก 0.95
เท่าในปี 2555 เป็ น 1.02 เท่า, 0.98 เท่า และ 1.04 เท่า ตามลําดับ โดยกลุม่ บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ า, ลูกหนี ้ค่าก่อสร้ าง
ตามสัญญาที่เสร็จแต่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ และสินค้ าคงเหลือเพิ่มมากขึ ้นตามการเติบโตของยอดขาย และมีเจ้ าหนี ้การค้ า
และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทมี
้ เกือบทังหมด
้
โดยหนี ้สินระยะสันของบริ
้
ษัทส่วนใหญ่
สินทรัพย์ที่สามารถหมุนเวียนนําไปใช้ ชําระหนี ้สินระยะสันได้
ได้ แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ซึง่ ส่วนใหญ่มีการคํ ้าประกันด้ วยเงินฝาก อย่ า งไร
ก็ดี กลุ่มบริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ 0.08 เท่า, 0.07 เท่า และ (0.04) เท่า ณ สิ ้นปี 2556,
2557 และสิ ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ตามลําดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดของกลุม่ บริ ษัทค่อนข้ างตํ่า
แสดงให้ เห็นถึงการที่กลุ่มบริ ษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานค่อนข้ างน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาระหนี ส้ ิน
หมุนเวียนที่มีอยู่ เนื่องจากมีกระแสเงินสดใช้ ไปเพื่อรองรับลูกหนี ้การค้ า, มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ และ
สินค้ าคงเหลือที่เพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของธุรกิจ สําหรับในช่วง 9 เดือนของปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิน
สดเท่ากับ (0.04) เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบซึง่ เป็ นผลจากการที่มีกระแสเงินสดใช้ ไปในลูกหนี ้
การค้ าและมูลค่างานที่เสร็จแต่ยงั มิได้ เรี ยกเก็บสูง
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ในการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัทนัน้ กลุม่ บริษัทได้ รับเครดิตเทอมจากเจ้ าหนี ้เป็ นระยะเวลาประมาณ 3060 วัน และมีการให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ าเป็ นระยะเวลา 30-60 วันเช่นกัน ซึง่ ที่ผ่านมา กลุม่ บริ ษัทมีระยะเวลาชําระหนี ้
เฉลี่ยอยูใ่ นช่วงประมาณ 130-210 วัน และมีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย 40-50 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาได้ รับชําระหนี ้
เฉลี่ยประมาณ 130-150 วัน ส่งผลให้ บริ ษัทมีวงจรเงินสดเท่ากับ 16.30 วัน ในปี 2556 และ 50.58 วันในช่วง 9 เดือน
ของปี 2558 ซึง่ กลุม่ บริ ษัทต้ องจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ ในการประกอบธุรกิจในช่วงเวลาดังกล่าว สําหรับใน
ปี 2557 กลุม่ บริ ษัทมีวงจรเงินสด (7.61) วัน เนื่องจากมีระยะเวลาเครดิตที่ได้ รับจากเจ้ าหนี ้นานกว่าระยะเวลาที่ต้อง
ใช้ ในการเรี ยกเก็บหนี ้และจําหน่ายสินค้ า
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)

2555
0.95

2556
1.02

2557
0.98

9M58
1.04

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

n.a.

0.08

0.07

(0.04)

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย-ปรับปรุง1) (วัน)

n.a.

128.44

150.39

134.51

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

n.a.

43.53

52.88

47.51

ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

n.a.

155.68

210.87

131.24

วงจรเงินสด-ปรับปรุง1) (วัน)

n.a.

16.30

-7.61

50.78

หมายเหตุ 1) รวมลูกหนี ้ค่าก่อสร้ างตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ

16.5 ภาระผูกพันด้ านหนีส้ นิ และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2558 กลุม่ บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการคํ ้าประกัน
โดยธนาคารจํานวน 142.13 ล้ านบาท และ96.89 ล้ านบาท ตามลําดับ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริ ษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
ดําเนินงาน-กรณี กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้เช่า โดยมียอดรวมของจํานวนเงินขัน้ ตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตที่ไม่
สามารถยกเลิกได้ รวม 58.90 ล้ านบาท และ 318.59 ล้ านบาท
16.6 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ ท่ จี ะมีผลต่ อฐานะการเงินหรื อการดําเนินงานในอนาคต
ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้ นี ้ จํานวนหุ้นชําระแล้ วของบริ ษัทจะเพิ่มขึ ้นจาก 750.00
ล้ านหุ้น เป็ น 1,000.00 ล้ านหุ้น เพิ่มขึ ้นจํานวน 250.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
25.00 ของทุนชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งจะทําให้ อตั ราส่วนต่างๆ ที่เปรี ยบเทียบกับส่วนของผู้ถือ
หุ้นหรื อจํานวนหุ้นของบริ ษัทลดลงในอนาคต เนื่องจากจํานวนหุ้นที่ใช้ เป็ นฐานในการคํานวณเพิ่มขึ ้น (Dilution Effect)
เช่นกําไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เป็ นต้ น ซึง่
ผลกระทบดังกล่าวหากพิจารณาจากข้ อมูลอดีตปี 2557 จะเห็นได้ ว่ากําไรสุทธิต่อหุ้นลดลงจาก 0.194 บาทต่อหุ้น
เหลือเท่ากับ 0.145 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ตามบริ ษัทคาดว่าในระยะยาวบริ ษัทจะได้ รับผลดีจากการเสนอขายหุ้นและการนําหุ้นเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครัง้ นี ้ โดยเงินที่ได้ จากการเสนอขายขายหุ้นจะนําไปลงทุน และใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ รวมทังบริ
้ ษัทจะได้ รับผลประโยชน์อื่นๆ จากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย์ อาทิ ความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุน และภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่สนับสนุน
ให้ การดําเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึน้ เป็ นต้ น ซึ่งจะส่งผลให้ ในอนาคตบริ ษัทจะมีรายได้ และกําไรสุทธิ ที่เพิ่ม
สูงขึ ้นซึง่ สามารถชดเชยกับผลกระทบจากจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวได้
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