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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุ ปนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูล
สรุ ปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริ ษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษำ
ข้ อมูลในรำยละเอี ยดจำกหนังสือชี ช้ วนฉบับ เต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้ จำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ และบริ ษั ท (หำก
สำมำรถขอจำกบริ ษัทได้ ด้วย) หรื ออำจศึกษำข้ อมูลได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
และหนังสือชี ้ชวนที่บริ ษัทได้ ยื่นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
ข้ อมูลสรุ ปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชน
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย :24, 27 – 28 มิถุนายน 2559)
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขาย: บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจโทรคมนำคม โดยสำมำรถแบ่งธุรกิจออกได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ ธุรกิจให้ บริ กำร
สร้ ำงสถำนีฐำน ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนำคม ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่
โทรคมนำคม และธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคม
จานวนหุ้นที่เสนอขาย: 250 ล้ ำนหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท
สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น:
- เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
102,000,000 หุ้น
- เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน
95,000,000 หุ้น
- เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริษัท
53,000,000 หุ้น
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย: รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทังจ
้ ำนวน (Firm Underwriting)
ราคาเสนอขายต่ อประชาชน: 4.70 บำท/หุ้น
มูลค่ าการเสนอขาย: 1,175 ล้ ำนบำท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ า: ไม่มี
มูลค่ าที่ตราไว้ (par): 0.50 บำท/หุ้น
มู ล ค่ าตามราคาบั ญ ชี (book value): 0.66 บำท/หุ้น กรณี ค ำนวณจำกมูลค่ำส่วนของผู้ถื อ หุ้น ณ วัน ที่ 31
มีนำคม 2559 ซึ่งเท่ำกับ 495.16 ล้ ำนบำท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญที่จดทะเบียนและชำระแล้ วในปั จจุบนั ก่อน
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ซึ่งเท่ำกับ 750.00 ล้ ำนหุ้น หรื อเท่ำกับ 0.50 บำท/หุ้น กรณีคำนวณจำก
มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 ซึ่งเท่ำกับ 495.16 ล้ ำนบำท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญที่จด
ทะเบียนและชำระแล้ วทังหมดหลั
้
งกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ำกับ 1,000.00 ล้ ำนหุ้น
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้ นที่เสนอ
ขาย: กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขำยในครัง้ นี ้ กระทำโดยกำรสำรวจควำม
ต้ องกำรซื ้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็ นวิธีกำรสำรวจปริ มำณควำมต้ องกำรซือ้ หุ้นสำมัญของนักลงทุน
สถำบันในแต่ละระดับรำคำ โดยกำรตังช่
้ วงรำคำ (Price Range) ในระดับต่ำงๆ กัน แล้ วเปิ ดโอกำสให้ นกั ลงทุน
สถำบันแจ้ งรำคำและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อมำยังผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 1

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 โดยช่วงรำคำที่ ใช้ ท ำ Book Building อยู่ระหว่ำงรำคำ 4.20-4.70 บำทต่อหุ้น ทัง้ นี ้
บริ ษัทร่วมกับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยได้ กำหนดรำคำหุ้นสำมัญที่จะเสนอขำยในครัง้ นี ้
ที่รำคำ 4.70 บำทต่อหุ้น โดยได้ พิจำรณำจำกรำคำและจำนวนหุ้นที่นกั ลงทุนสถำบันเสนอควำมต้ องกำรซื ้อเข้ ำมำ
และเป็ นรำคำที่จะทำให้ บริ ษัทได้ รับเงินตำมจำนวนที่ต้องกำรและยังมีควำมต้ องกำรซื ้อเหลืออยูม่ ำกพอในระดับ
รำคำที่คำดว่ำจะทำให้ รำคำหุ้นมีเสถียรภำพในตลำดรองหุ้นสำมัญ
หำกพิจำรณำอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) จำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ของบริ ษัทในครัง้ นีท้ ี่รำคำ 4.70 บำทต่อหุ้น จะคำนวณได้ อตั รำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ำกับ 23.50 เท่ำ
โดยคำนวณกำไรสุทธิ ต่อหุ้นจำกผลกำไรสุทธิ ในรอบ 4 ไตรมำสล่ำสุด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2558 ถึงวันที่ 31
มีนำคม 2559 หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัทหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ ซึ่งเท่ำกับ 1,000
ล้ ำนหุ้น (Fully Diluted) จะได้ กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ำกับ 0.20 บำท โดยอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิตอ่ หุ้นที่เสนอ
ขำยสูงกว่ำอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจคล้ ำยคลึง
หรื อใกล้ เคียงกับกำรประกอบธุรกิ จของบริ ษัท ซึ่งได้ แก่ บริ ษั ท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็ มส์ โซลูชั่น จำกัด
(มหำชน) บริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จำกัด (มหำชน)
และบริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) ในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 21 มีนำคม 2559
ถึงวันที่ 20 มิถนุ ำยน 2559 ซึง่ มีคำ่ เท่ำกับ 23.17 เท่ำ คิดเป็ นร้ อยละ1.42
ทังนี
้ ้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิดงั กล่ำวคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต 4 ไตรมำสย้ อนหลังของ ณ วันที่
คำนวณ โดยที่ยงั มิได้ พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย จึงเปรี ยบเทียบอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของบริ ษัทจด
ทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ ำยคลึงหรื อใกล้ เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตังแต่
้
วันที่ 21 มีนำคม 2559 ถึงวันที่ 20 มิถนุ ำยน 2559 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตลาดรองที่จด ราคา
ทะเบียน/หมวด เฉลี่ย
ธุรกิจ
(บาท)1/
SET /พำณิชย์
3.80

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน่
ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้ แก่ 1. กำรเป็ น
แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ ตัวแทนจัดจำหน่ำยสินค้ ำประเภทสำยไฟฟ้ำและ
จำกัด (มหำชน) (“CSS”) อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบงำนไฟฟ้ำ และ 2.
กำรให้ บริ กำรออกแบบและติดตังระบบโทรคมนำคม
้
รวมทังให้
้ บริ กำรงำนด้ ำนบำรุ งรักษำระบบ
โทรคมนำคม และกำรประสำนงำนด้ ำนอื่นๆ
บริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมู ให้ บริ กำรวงจรสื่อสำรควำมเร็ วสูง โดยเน้ นกำรใช้
SET/เทคโนโลยี
นิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงเป็ นโครงข่ำยหลักใน สำรสนเทศและ
(“SYMC”)
กำรรับ-ส่ง ข้ อมูล ภำพ และเสียง ให้ แก่กลุ่มลูกค้ ำที่
กำรสื่อสำร
เป็ นองค์กรธุรกิจ นิติบคุ คล และผู้ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมรำยอื่น ที่มีควำมต้ องกำรรับ-ส่งข้ อมูล
ขนำดใหญ่อย่ำงรวดเร็ ว
บริ ษัท แพลนเน็ต คอม ให้ บริ กำรออกแบบ ติดตัง้ จำหน่ำยระบบเทคโนโลยี MAI/เทคโนโลยี
มิวนิเคชัน่ เอเชีย จำกัด สื่อสำรโทรคมนำคมและระบบดิจิตอลทีวีแบบครบ
(มหำชน) (“PCA”)
วงจร
ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 2

P/E
(เท่ า)
19.14

8.97

28.75

3.45

22.44

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอม ILINK และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก 3
SET/เทคโนโลยี 15.48
22.37
มิวนิเคชัน่ จำกัด
ประเภท ได้ แก่ 1. ธุรกิจจัดจำหน่ำยสำยสัญญำณ สำรสนเทศและ
(มหำชน) (“ILINK”)
โดยเป็ นผู้นำเข้ ำและจัดจำหน่ำยสำยสัญญำณ
กำรสื่อสำร
สื่อสำรคอมพิวเตอร์ และโทรคมนำคม (Cabling) 2.
ธุรกิจวิศวกรรมโครงกำรโดยให้ บริ กำรรับออกแบบ
ก่อสร้ ำง และ/หรื อติดตังระบบสื
้
่อสำรสำยสัญญำณ
ทุกประเภท เช่น สำยเคเบิ ้ลใยแก้ วนำแสง สำย
เคเบิ ้ลใต้ ทะเล และสำยเคเบิ ้ลใต้ ดนิ 3. ธุรกิจ
โทรคมนำคม โดยให้ บริ กำรวงจรสื่อสำรควำมเร็ วสูง
ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิ ้ลใยแก้ วนำแสง ให้ บริ กำรติดตัง้
โครงข่ำยใยแก้ วนำแสง และให้ บริ กำรพื ้นที่เซิร์ฟเวอร์
และศูนย์สำรองข้ อมูล
อัตราส่ วนราคาต่ อกาไรสุทธิเฉลี่ยของ 4 บริษัท
23.17
ทีม่ า: www.setsmart.set
หมายเหตุ: 1/เป็ นราคาหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก คานวณโดยใช้มลู ค่าการซือ้ ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ ขาย

สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร” ที่ไม่ ติด Silent period : จำนวน 194,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 19.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ตลาดรอง: SET
หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
เกณฑ์ การเข้ าจดทะเบียน: เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน : บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในกำรนำเงินที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ครัง้ นี ้จำนวน
ประมำณ 1,136.00ล้ ำนบำท (ภำยหลังหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และค่ำใช้ จ่ำยอื่นที่
เกี่ยวข้ อง) เพื่อไปใช้ ตำมวัตถุประสงค์ดงั นี ้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จานวนเงิน(ล้ านบาท) ระยะเวลาใช้ เงินโดยประมาณ

ลงทุนโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ เช่ำบนแนว
เสำโทรเลขตำมทำงรถไฟ

250.00

ภำยในปี 2559

ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

286.00

ภำยในปี 2559

ชำระคืนเงินกู้ยืม

600.00

ภำยในปี 2559

รวม

1,136.00

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล: บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ตำ่ กว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ทุนสำรองต่ำงๆทังหมดแล้
้
ว ซึง่ กำรจ่ำยเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพ
คล่อง กำรขยำยธุรกิจ ควำมจำเป็ น ควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคต และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องในกำรบริ หำรงำน
ของบริ ษัท

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 3

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :
กลุ่มบริ ษั ท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) เป็ น ผู้ประกอบกำรในธุรกิ จโทรคมนำคมแบบครบวงจร โดย
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทสำมำรถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
กลุม่ ที่ 1 ธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนำคม
กลุม่ ที่ 2 ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม
กลุม่ ที่ 3 ธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคม
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
ก่ อนการเพิ่มทุน
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
กลุ่มครอบครัวผู้บริหาร
1. บริ ษัท เอแอลที โฮลดิ ้ง จำกัด/1
2. นำงปรี ญำภรณ์
ตังเผ่
้ ำศักดิ์
3. นำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกุล
4. นำยปยุต
ภูวกุลวงศ์
5. นำงณัฐวรรณ
แซ่กงั
รวม
6. นำยตะวัน
สุนทรญำณกิจ
7. ประชำชนทัว่ ไป
ประสมเสือ
รวม

500,000,000
69,650,000
69,650,000
59,700,000
45,000,000
744,000,000
6,000,000
750,000,000

ภายหลังการเพิ่มทุน
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

66.67 500,000,000
9.29
69,650,000
9.29
69,650,000
7.96
59,700,000
6.00
45,000,000
99.20 744,000,000
0.80
6,000,000
250,000,000
100.00 1,000,000,000

50.00
6.96
6.96
5.97
4.50
74.40
0.60
25.00
100.00

หมายเหตุ /1 บจก.เอแอลที โฮลดิ ้ง มีรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมตำรำงดังนี ้
1.
2.
3.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นำงปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักดิ์
นำงสำวปรียำพรรณ ภูวกุล
ภูนำยปยุ
วกุล ต ภูวกุลวงศ์
รวม

คณะกรรมกำรบริ ษัท
ชื่อ – สกุล
1. นำยอนันต์ วรธิติพงศ์
2. พลเอกสิทธิศกั ดิ์ เทภำสิต
3. นำยสุชำติ เหล่ำปรี ดำ
4.
5.
6.
7.

นำยพนิต ภูจ่ ินดำ
นำงปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักดิ์
นำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกุล
นำยปยุต ภูวกุลวงศ์

จานวนหุ้น(หุ้น)
70,000
70,000
60,000
200,000

ร้ อยละ
35.00%
35.00%
30.00%
100.00%

ตาแหน่ ง
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/กรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำผลตอบแทน
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำร/กรรมกำรผู้อำนวยกำร/ประธำนกรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้อำนวยกำร/กรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้อำนวยกำร/กรรมกำรบริ หำร/ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำม
เสีย่ ง / กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 4

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
สัดส่ วนและโครงสร้ างรายได้
งบการเงินรวมเสมือน
โครงสร้ างรายได้

2556
ลบ.

2557
%

ลบ.

งบการเงินรวม
2558

%

ลบ.

%

ม.ค.-มี.ค. 2558

ม.ค.-มี.ค. 2559

ลบ.

ลบ.

%

%

1. ธุรกิจให้ บริกำรสร้ ำงสถำนีฐำน ติดตัง้ และ
ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนำคม
1.1 สร้ ำงสถำนีฐำน, วำงสำยเคเบิลใยแก้ วนำ
แสง และติดตังอุ
้ ปกรณ์
1.2 บริกำรอื่น ๆ
รวมรำยได้ จำกธุรกิจให้ บริกำร

559.83 29.21
25.10

1.31

584.93 30.52

846.50 46.85 1,690.05 65.00 604.64
36.89

2.04

56.94

2.19

9.30

883.39 48.89 1,747.00 67.19 613.94

2. ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม
2.1 สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง
2.2 ตู้โทรคมนำคมและสถำนีโทรคมนำคม
เคลื่อนที่
2.3 สำยอำกำศและอุปกรณ์โทรคมนำคมอื่นๆ
รวมรำยได้ จำกธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำ

68.15 329.99
1.05

57.36

16.18

2.81

69.20 346.17

60.17

-

-

808.29 42.17

547.38 30.30

338.20 13.01 106.20

11.97

87.76

15.25

198.83 10.37

127.98

245.30

9.43 98.80

11.14

63.47

11.03

308.12 16.07

248.03 13.73

269.70 10.37 68.27

7.69

77.94

13.55

1,315.24 68.62

923.40 51.11

853.20 32.81 273.27

30.80 229.17

39.83

7.08

3. ธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำน
โทรคมนำคม1)

16.65

0.87

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมรำยได้ จำกธุรกิจให้ เช่ำ

16.65

0.87

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0 575.34

100.0

รวมรายได้ จากการขายและให้ บริการ
ส่ วนแบ่ งกาไรจากกิจการร่ วมค้ า2)

1,916.81 100.0 1,806.79 100.0 2,600.20 100.0 887.21
-14.18

-19.06

-

10.00

หมำยเหตุ : 1) รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมในปี 2556 เกิดขึ ้นจำกลูกค้ ำ 1 รำย โดยบริ ษัทได้ หยุดรับรู้รำยได้
ดังกล่ำวตังแต่
้ วนั ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2556 และอยูร่ ะหว่ำงกำรฟ้องร้ องเรียกชำระค่ำบริ กำรจำกลูกค้ ำ (รำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.7 ข้ อ
พิพำททำงกฎหมำย)
2) ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกกิจกำรร่วมค้ ำ หมำยถึง กำรรับรู้กำไร(ขำดทุน)จำกผลประกอบกำรของกิจกำรร่วมค้ ำ IH ตำมงบกำรเงิน
รวม ซึง่ ปั จจุบนั กิจกำรร่วมค้ ำ IH ประกอบธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคม 3 โครงกำร โดย ALT จะรับรู้กำไร(ขำดทุน)จำก
กิจกำรร่วมค้ ำ IH ตำมสัดส่วนที่ ALT ถือหุ้นซึง่ เท่ำกับร้ อยละ 71.00 ของทุนจดทะเบียน

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง
1. ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
2. ควำมเสีย่ งจำกกำรไม่ได้ รับสิทธิแห่งทำง (Right of Way)
3. ควำมเสีย่ งจำกกำรไม่ได้ รับกำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
4. ควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ น
5. ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงลูกค้ ำรำยใหญ่
6. ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผู้ผลิตและจำหน่ำยสินค้ ำรำยใหญ่ (Supplier)
7. ควำมเสีย่ งจำกควำมไม่สม่ำเสมอของรำยได้
8. ควำมเสีย่ งจำกกำรควบคุมต้ นทุนในกำรประกอบธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน
9. ควำมเสีย่ งจำกกำรบริ หำรสภำพคล่องในกำรประกอบธุรกิจ
10. ควำมเสีย่ งจำกกำรประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่
11. ควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันและคูแ่ ข่งรำยใหม่
ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 5

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงบุคลำกร
ควำมเสีย่ งจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบในกำรประกอบธุรกิจ
ควำมเสีย่ งจำกข้ อกำหนดในสัญญำ
ควำมเสีย่ งจำกกำรทำสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นในกิจกำรร่วมค้ ำและบริ ษัทร่วม
ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำดอกเบี ้ย
ควำมเสีย่ งจำกกำรมีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยบริ หำรงำน
ควำมเสีย่ งในเรื่ องตลำดรองสำหรับกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์

สรุ ปฐานะทางการเงิน
เนื่องจำกบริษัทได้ มีกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อยอย่ำงมีนยั สำคัญในปี 2558 ดังนัน้
บริ ษัทจึงได้ จดั ทำงบกำรเงินรวมเสมือนขึ ้นเพื่อให้ สำมำรถเปรี ยบเทียบฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนช่วงปี
2556 – 2558 สำหรับกำรเปรี ยบเทียบฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 จะใช้ งบ
กำรเงินรวม ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
งบการเงินรวม

งบการเงินรวมเสมือน
รายการ

2556

2557

2558

31 มี.ค. 58

31 มี.ค. 59

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

สินทรัพย์รวม (ล้ ำนบำท)

2,128.84

1,944.83

2,491.99

n.a.

2,708.70

หนี ้สินรวม (ล้ ำนบำท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ ำนบำท)

1,747.61
381.22

1,512.24
432.60

1,891.45
600.54

n.a.

2,213.53

รำยได้ รวม (ล้ ำนบำท)

1,916.81

1,806.79

2,600.20

n.a.
887.21

495.17
575.34

ต้ นทุน (ล้ ำนบำท)

1,585.63

1,451.25

2,034.34

725.09

441.77

กำไรขันต้
้ น (ล้ ำนบำท)

331.19

355.54

565.86

162.12

133.57

กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ล้ ำนบำท)

116.56

171.53

312.89

110.17

93.57

กำไรสำหรับปี (ล้ ำนบำท)
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น
(กำไรสำหรับงวดหรือปี /จำนวนหุ้น ณ สิ ้นปี ที่รำคำมูลค่ำที่
ตรำไว้ เท่ำกับ 0.50 บำทต่อหุ้น)

50.14
0.16

100.94
0.32

220.16
0.22

89.46

64.73

0.09

0.06

อัตรำกำไรขันต้
้ น (%)

17.28

19.68

21.76

18.27

23.22

อัตรำกำไรสุทธิ (%)

2.60

5.51

8.40

10.03

11.14

14.00
4.58
2.87

24.81
3.50
4.96

42.62
3.15
9.92

n.a.

47.26

n.a.
n.a.

4.47
9.96

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ )
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)

ทังนี
้ ้รำยละเอียดกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ ำงกำรหุ้น สมมุติฐำนในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมเสมือน รวมถึง
ข้ อมูลงบกำรเงินรวมสำมำรถดูรำยละเอียดได้ ในส่วนที่ 2.15 สรุปข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 6

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน :
โครงสร้ ำงรำยได้ ของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วยรำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรและกลุ่มธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำ
เป็ นหลัก โดยในปี 2556 – 2558 กลุม่ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมตำมงบกำรเงินรวมเสมือนเท่ำกับ
1,916.81 ล้ ำนบำท, 1,806.79 ล้ ำนบำท และ 2,600.20 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตเท่ำกับร้ อยละ
48.36, ร้ อยละ (5.74) และร้ อยละ 43.91 ในปี 2556, ปี 2557 และปี 2558 ตำมลำดับ โครงสร้ ำงรำยได้ ของกลุ่ม
บริ ษัทประกอบด้ วยรำยได้ จำกกลุ่มธุรกิ จให้ บริ กำรคิดเป็ นสัดส่วนร้ อ ยละ 30.52, ร้ อยละ 48.89 และร้ อยละ 67.19
ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมในปี 2556-2558 ในขณะที่รำยได้ จำกกลุ่มธุรกิ จจำหน่ำยสินค้ ำคิดเป็ น
สัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 68.61, 51.11 และร้ อยละ 32.81 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมในปี 2556-2558
ทังนี
้ ้ กำรเติบโตของรำยได้ ในกลุม่ ธุรกิจบริ กำรและกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำของบริ ษัทที่ผำ่ นมำจะเป็ นไปตำมแผนกำร
ลงทุนของผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมเป็ นหลัก โดยเฉพำะในช่วงเวลำที่มีกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรให้ บริ กำรจำก
ระบบ 2G เป็ น 3G ซึ่งผู้ให้ บ ริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมต่ำงเร่ งลงทุนในกำรปรับ เปลี่ ย นอุป กรณ์ และสร้ ำงสถำนีฐ ำน
เพิ่มเติมเพื่อให้ สำมำรถให้ บริ กำรได้ ครอบคลุม(Coverage)พืน้ ที่ต่ำงๆ ให้ ได้ มำกที่สดุ ดังนัน้ ในปี 2556 จึงเป็ นปี ที่
กลุ่มบริ ษัทมีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ จำกกลุ่มธุรกิจให้ บริ กำรสูงถึง ร้ อยละ 184.06 และยังคงมีกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่องในปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับร้ อยละ 51.03 และร้ อยละ 97.76 ตำมลำดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกันในปี ที่ผ่ำนมำ ในส่วนของกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำนัน้ มีอตั รำกำรเติบโตเท่ำกับร้ อยละ 42.33 ในปี 2556 แต่
ปรับตัวลดลงเป็ นอัตรำร้ อยละ (29.79) และร้ อยละ (7.60) ในปี 2557 และปี 2558 ตำมลำดับ เนื่องจำกผู้ให้ บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ได้ มีกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อรองรับระบบ 3G ไปแล้ วเพื่อเริ่ มให้ บริ กำรระบบ 3G บน
คลื่น 2100 MHz ตังแต่
้ ช่วงกลำงปี 2556 ในขณะที่แผนกำรสร้ ำงสถำนีฐำนยังคงมีกำรทยอยสร้ ำงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลให้ รำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรมีกำรเติบโตตังแต่
้ ปี 2556 จำกนันยั
้ งคงเติบโตต่อเนื่องด้ วยอัตรำลดลงในช่วง
ครึ่งปี หลังของปี 2557 จนถึงช่วงกลำงปี 2558 เนื่องจำกควำมไม่ชดั เจนของแผนกำรประมูลใบอนุญำตระบบ 4G โดย
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรของกลุ่มบริ ษัทยังคงมีอตั รำกำรเติ บโตร้ อยละ 51.03 ในปี 2557 ต่อมำ เมื่อภำครัฐได้ มีกำร
กำหนดเรื่ องประมูลใบอนุญำตระบบ 4G บนย่ำนควำมถี่ 900 MHz และย่ำนควำมถี่ 2100 MHz อย่ำงชัดเจนในช่วง
ปลำยปี 2558 ส่งผลให้ กลุม่ ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ำงเดินหน้ ำแผนกำรลงทุนต่อด้ วยกำรขยำยสถำนีฐำน
และปรับเปลีย่ นอุปกรณ์เพื่อรองรับกำรให้ บริ กำรในระบบ 4G ประกอบกับกำรที่กลุม่ บริ ษัทมีฐำนะกำรเงินที่เติบโตขึ ้น
อย่ำงต่อเนื่องจึงมีควำมสำมำรถในกำรรับงำนจำกลูกค้ ำได้ มำกขึ ้น นอกจำกนี ้ ในปี 2558 กลุ่มบริ ษัทยังมีกำรรับรู้
รำยได้ ตำมขันควำมส
้
ำเร็ จของงำนจำกโครงกำรวำงสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงโครงกำรหนึ่งซึ่งมีระยะเวลำโครงกำร
ตังแต่
้ ปี 2556-2559 ในสัดส่วนที่มำกกว่ำปี อื่น และเริ่ มรับงำนสร้ ำงระบบชุมสำยและติดตังอุ
้ ปกรณ์ ระบบดำต้ ำเซ็น
เตอร์ จำกผู้ให้ บ ริ ก ำรโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ รำยหนึ่ง ส่งผลให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท มี อัต รำกำรเติบ โตของรำยได้ จ ำกกลุ่ม ธุรกิ จ
ให้ บริ กำรเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 97.76 ในปี 2558
กลุม่ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนในปี 2556 เท่ำกับร้ อยละ 0.87 ของรำยได้ จำกกำรขำย
และให้ บริ กำรรวมซึ่งเป็ นกำรรับรู้ รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ ด และนิคม
อุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) (“โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำช”) อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทได้ หยุดรับรู้รำยได้ จำก
กำรให้ เช่ำโครงกำรดังกล่ำวตังแต่
้ เดือนกุมภำพันธ์ ปี 2556 และอยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำขอรับชำระค่ำเช่ำจำกคูส่ ญ
ั ญำที่
ได้ เช่ำเหมำโครงกำรดังกล่ำวไปแต่ยงั มิได้ ชำระค่ำบริ กำรนับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มสัญญำ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมิได้ มีกำรตังส
้ ำรองค่ำ
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี ้จำกโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชเนื่องจำกที่ปรึ กษำกฎหมำยให้ ควำมเห็นว่ำ
คูส่ ญ
ั ญำได้ ใช้ บริ กำรโครงข่ำยจริ งและบริ ษัทมีแนวโน้ มในกำรชนะคดีค่อนข้ ำงมำก (ดูรำยเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.7
ข้ อพิพำททำงกฎหมำย)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 7

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
ต้ นทุนขำยและให้ บริ กำรของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วยต้ นทุนจำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรและกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำย
สินค้ ำเป็ นหลักเช่นเดียวกับโครงสร้ ำงรำยได้ โดยในปี 2556 – 2558 กลุ่มบริ ษัทมีต้นทุนรวมเท่ำกับ 1,585.63 ล้ ำน
บำท, 1,451.25 ล้ ำนบำท และ 2,034.34 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ประกอบด้ วยต้ นทุนบริ กำรจำกกลุม่ ให้ บริ กำรคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 26.45, ร้ อยละ 43.21 และร้ อยละ 65.03 ของต้ นทุนรวมในปี 2556-2558 ในขณะที่ต้นทุนขำยจำก
กลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับ ร้ อยละ 72.11, ร้ อยละ 55.22 และร้ อยละ 33.70 ของต้ นทุนรวมในปี
2556-2558 สำหรับกลุม่ ธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนนัน้ กลุม่ บริ ษัทมีต้นทุนค่ำเสือ่ มรำคำจำกโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ ว
นำแสงในโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชในปี 2556-2558 ปี ละ 22.73 ล้ ำนบำท และมีต้นทุนค่ำเช่ำใช้ พื ้นที่สำหรับ
วำงโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ เช่ำบนแนวเสำโทรเลขตำมทำงรถไฟในปี 2558 เท่ำกับ 3.01 ล้ ำนบำท คิดเป็ น
สัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 1.43, ร้ อยละ 1.57 และร้ อยละ 1.27 ของต้ นทุนรวมในปี 2556-2558 ตำมลำดับ
กลุ่มบริ ษั ทมีกำไรขันต้
้ นในปี 2556-2558 เท่ำกับ 331.19 ล้ ำนบำท, 355.54 ล้ ำนบำท และ 565.86 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ ซึง่ มีกำรเพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของรำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำร โดยคิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นเท่ำกับ
ร้ อยละ 17.28, ร้ อยละ 19.68 และร้ อยละ 21.76 ตำมลำดับ กำรที่อตั รำกำไรขันต้
้ นของกลุม่ บริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
อย่ำงต่อเนื่องนัน้ เนื่องมำจำกกำรที่กลุม่ บริ ษัท มีสดั ส่วนของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกร้ อยละ
30.52 ในปี 2556 เป็ นร้ อยละ 48.89 และ 67.19 ของรำยได้ จ ำกกำรขำยและให้ บ ริ ก ำรรวมในปี 2557 และ 2558
ตำมลำดับ โดยอัตรำกำไรขันต้
้ นของกลุ่มธุรกิจให้ บริ กำรของกลุ่มบริ ษัทจะอยู่ที่ระดับประมำณร้ อยละ 15-30 ของ
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร ซึง่ แตกต่ำงกันไปตำมประเภทของงำนและปริ มำณงำนที่ได้ รับ ในขณะที่อตั รำกำไรขันต้
้ นของ
กลุ่ม ธุรกิ จจำหน่ำยสิน ค้ ำจะเท่ำกับ ประมำณร้ อยละ 10-20 ของรำยได้ จำกกำรขำยขึน้ อยู่กับ ประเภทสินค้ ำและ
ปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อในแต่ละครัง้ นอกจำกนี ้ ในปี 2557 และปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ สถำนีฐำน
โทรคมนำคมเคลื่อนที่, ตู้โทรคมนำคม และสำยอำกำศ ซึ่งเป็ นสินค้ ำในกลุ่มที่บริ ษัทมีกำรออกแบบและควบคุมกำร
ผลิตเองจึงมีอตั รำกำไรขันต้
้ นสูงซึง่ ส่งผลให้ อตั รำกำไรขันต้
้ นรวมของกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำเพิ่มขึ ้นด้ วย จึงส่งผลให้
อัตรำกำไรขันต้
้ นรวมของปี 2557 และปี 2558 ปรับตัวสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรของกลุ่มบริ ษัทในปี 2556-2558 เท่ำกับ 228.37 ล้ ำนบำท, 200.65 ล้ ำน
บำท และ 254.05 ล้ ำ นบำท ตำมลำดับ โดยค่ำ ใช้ จ่ ำยในกำรขำยและบริ ห ำรหลัก ในปี 2556 ได้ แก่ ค่ำ ตอบแทน
พนักงำนในกลุม่ บริ ษัทประกอบกับมีผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ น ส่วนในปี 2557 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
มี อัต รำกำรลดลงเท่ ำ กับ ร้ อยละ 12.14 เนื่ อ งจำกกำรลดลงของค่ำ ขนส่ง ประกอบกับ ไม่ มี ผ ลขำดทุน จำกอัต รำ
แลกเปลีย่ นเช่นในปี 2556 สำหรับในปี 2558 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.62 โดยส่วนประกอบ
หลักได้ แก่คำ่ ตอบแทนพนักงำนและผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน อย่ำงไรก็ดี ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรของ
กลุม่ บริ ษัทมีแนวโน้ มที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับรำยได้ รวม โดยคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 11.83, ร้ อยละ 10.95
และร้ อยละ 9.69 ของรำยได้ รวมของกลุม่ บริ ษัท เนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทมีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ ที่สงู กว่ำอัตรำกำร
เติบโตของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรนัน่ เอง
กลุม่ บริ ษัทมีกำไรสุทธิในปี 2556-2558 เท่ำกับ 50.14 ล้ ำนบำท, 100.94 ล้ ำนบำท และ 220.16 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้ อยละ 2.60, ร้ อยละ 5.51 และร้ อยละ 8.40 ตำมลำดับ โดยสำเหตุหลัก
ที่อตั รำกำไรสุทธิในปี 2556 อยูใ่ นระดับที่คอ่ นข้ ำงต่ำเป็ นผลมำจำกระดับกำไรขันต้
้ นที่ค่อนข้ ำงต่ำในขณะที่มีกำรปรับ
เพิ่มเงินเดือนพนักงำนและมีขำดทุนจำกอัตรำกำไรแลกเปลี่ยน ในปี 2557 อัตรำกำไรสุทธิเพิ่มขึ ้นเนื่องจำกกลุม่ บริ ษัท
มีรำยได้ จำกกลุ่ม ธุ รกิ จให้ บ ริ กำรเพิ่ ม ขึน้ ซึ่งเป็ น กลุ่ม ธุรกิ จที่ มี อัต รำก ำไรขัน้ ต้ น สูงกว่ำกลุ่ม ธุรกิ จจ ำหน่ำ ยสิน ค้ ำ
ประกอบกับค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2557 ลดลง จึงส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำกำไรสุทธิที่สงู ขึ ้น สำหรับ
ในปี 2558 กลุม่ บริ ษัทยังคงมีอตั รำกำไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้นตำมสัดส่วนรำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่
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ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรของกลุม่ บริ ษัทมีแนวโน้ มที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับรำยได้ รวม จึงทำให้ กลุม่ บริ ษัทมี
อัตรำกำไรสุทธิเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมตำมงบกำรเงินรวม
เท่ำกับ 575.34 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 39.07 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 โดย
มีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่กลุม่ ลูกค้ ำซึง่ ได้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่นนมี
ั ้ กำรชะลอแผนกำรลงทุนเพื่อรอดูควำม
ชัดเจนของกำรเปิ ดประมูลใบอนุญ ำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่ 900 MHz โดยกลุ่มบริ ษัทมีสดั ส่วนรำยได้ จำกกลุ่มธุรกิ จ
ให้ บริ กำรและกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำเท่ำกับร้ อยละ 60.17 และร้ อยละ 39.83 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำร
รวมตำมลำดับ และมีกำไรขันต้
้ นเท่ำกับ 133.57 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 17.61 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 อย่ำงไรก็ดี กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 18.27 ในช่วง 3 เดือนแรก
ของปี 2558 เป็ นร้ อยละ 23.22 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 เนื่องจำกกลุ่มบริ ษัทสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ทำงำนจึงทำให้ ต้นทุนของกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรลดลง ประกอบกับสำมำรถจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ อุปกรณ์โทรคมนำคม
ที่มีอัตรำกำไรขัน้ ต้ นสูงได้ เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมีอัตรำกำไรขัน้ ต้ นเพิ่มขึ น้ สำหรับค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและ
บริ หำรของกลุ่มบริ ษัทในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 เท่ำกับ 59.19 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 0.96
เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 โดยค่ำใช้ จ่ำยหลักได้ แก่ ค่ำตอบแทนพนักงำนในกลุม่ บริ ษัทและค่ำ
นำยหน้ ำจำกกำรขำยสินค้ ำของบริ ษัทย่อย และมีกำไรสุทธิเท่ำกับ 64.73 ล้ ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นอัตรำกำรลดลลงร้ อยละ
27.65 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 โดยเป็ นผลมำจำกกำรที่กลุม่ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยและ
ให้ บริ กำรรวม และกำไรขันต้
้ นลดลง ในขณะที่ยงั คงมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรอยูใ่ นระดับเดิม อย่ำงไรก็ดี กลุม่
บริ ษัทสำมำรถเพิ่มอัตรำกำไรขันต้
้ นได้ สงู กว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร จึงส่งผลให้ กลุ่ม
บริ ษัทมีอตั รำกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 10.03 เป็ นร้ อยละ 11.14 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559
สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ประกอบด้ วยสิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นคิ ด เป็ นสัด ส่ ว นประมำณร้ อยละ 72-81 โดยมี
ส่วนประกอบหลักได้ แก่ ลูกหนีก้ ำรค้ ำ , ลูกหนีค้ ่ำก่อสร้ ำงตำมสัญ ญำที่ยังไม่ได้ เรี ยกเก็ บ และสินค้ ำคงเหลือ และ
สิน ทรั พ ย์ ไม่ห มุน เวี ย นคิ ด เป็ น สัด ส่ว นประมำณร้ อยละ 19-28 ของสิน ทรั พ ย์ รวม โดยมี ส่วนประกอบหลัก ได้ แ ก่
โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ตำมงบกำรเงินรวมเสมือน ณ สิ ้นปี 2556, 2557 และ 2558
เท่ำกับ 2,128.84 ล้ ำนบำท, 1,944.83 ล้ ำนบำท และ 2,491.99 ล้ ำนบำท สำหรับ ณ สิ ้นปี 2557 และ 2558 สินทรัพย์
รวมลดลงและเพิ่ ม ขึน้ เนื่ อ งจำกลูก หนี ก้ ำรค้ ำ และลูก หนี ก้ ำรค้ ำ ค่ ำ ก่ อ สร้ ำงตำมสัญ ญำที่ ยัง ไม่ ได้ เรี ย กเก็ บ ซึ่ ง
เปลีย่ นแปลงไปตำมยอดขำยของแต่ละกลุม่ ธุรกิจ
หนี ส้ ิ น ของบริ ษั ท ประกอบด้ วยหนี ส้ ิ น หมุ น เวี ย นคิ ด เป็ นสัด ส่ ว นประมำณร้ อยละ 86-99.50 โดยมี
ส่วนประกอบหลักได้ แก่ เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน หนี ้สิ นรวมของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2556, 2557
และ 2558 เท่ำกับ 1,747.61 ล้ ำนบำท, 1,512.24 ล้ ำนบำท และ 1,876.39 ล้ ำนบำท โดยกำรเพิ่มขึ ้น ณ สิ ้นปี 2556 มี
สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำของบริ ษัทย่อยซึง่ ประกอบธุรกิจขำยสินค้ ำ สำหรับปี 2557 หนี ้สินรวม
ของบริ ษัทลดลงเนื่องจำกบริ ษัทมีกำรคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทังจ
้ ำนวน สำหรับปี 2558 หนี ้สินรวม
ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจำกกำรกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินเป็ นหลัก
ณ สิ ้นปี 2556, 2557 และ 2558 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 381.22 ล้ ำนบำท, 432.60 ล้ ำนบำท และ
600.54 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึน้ ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทเกิ ดจำกกำไรสะสมที่เพิ่ มขึ ้นตำมผล
ประกอบกำรที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ประกอบกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วจำก 155.00 ล้ ำนบำท
ในปี 2557 เป็ น 375.00 ล้ ำนบำทในปี 2558 และ บริ ษัทมีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผล 2 ครัง้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นจำนวน
เงินรวม 266.58 ล้ ำนบำท ในปี สิ ้นสุด 2558
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สำหรับงวดสิ ้นสุด 31 มีนำคม 2559 กลุม่ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 2,708.70 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำร
เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 8.70 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ณ สิน้ ปี 2558 โดยมี สำเหตุห ลัก มำจำกกำรเพิ่ ม ขึน้ ของลูก หนี ก้ ำรค้ ำ ,
โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง และเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจกำรร่วมค้ ำ กลุม่ บริ ษัทมีหนี ้สินรวมเท่ำกับ 2,213.53 ล้ ำนบำท คิด
เป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.03 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2558 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของเงิน
กู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินและรำยกำรเงินปั นผลค้ ำงจ่ำย สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ งวดสิ ้นสุด 31 มีนำคม
2559 เท่ำกับ 495.16 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 17.55 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2558 เนื่องจำก
กลุม่ บริ ษัทมีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลในช่วงไตรมำสที่ 1/2559
นักลงทุนสัมพันธ์ : นำงสำวธัญญพร มะลิลำ

เบอร์ โทรศัพท์ : 02 – 863 – 8997
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