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16. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
16.1 ภาพรวมการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
กลุ่ม บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมแบบครบวงจร โดย ณ
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 สำมำรถแบ่งลักษณะกำรประกอบธุรกิจได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
1. ธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ำรสร้ ำงสถำนี ฐ ำน ติ ด ตัง้ และซ่ อ มแซมอุป กรณ์ โทรคมนำคม (“ธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ำร”)
ดำเนินงำนโดย ALT, GTS และ INN
2. ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม (“ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำ”) ดำเนินงำนโดย ALT, I21 และ INN
3. ธุรกิ จให้ เช่ ำโครงสร้ ำงพื น้ ฐำนด้ ำ นโทรคมนำคมทัง้ ในรู ป แบบของกำรให้ เช่ำระยะตำมสัญ ญำเช่ ำ
ดำเนินงำนและสัญ ญำเช่ำทำงกำรเงิน (“ธุรกิ จให้ เช่ำโครงสร้ ำงพืน้ ฐำน”) ดำเนินงำนโดย ALT และ
กิจกำรร่วมค้ ำ IH
ในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทได้ จดั ทำงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 และวันที่ 31 ธันวำคม
2556 งบกำไรขำดทุนรวม งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแส
เงิน สดรวม สำหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวำคม 2556 ขึน้ เป็ น ครัง้ แรก อย่ำงไรก็ ดี เนื่องจำกบริ ษัทได้ มีกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อยอย่ำงมีนยั สำคัญในปี 2558 (รำยละเอียดตำมที่แสดงไว้ ในส่วนที่ 2.1 หัวข้ อที่ 1.3
กำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ) ส่งผลให้ งบกำรเงินรวมดังกล่ำวข้ ำงต้ นมิได้ สะท้ อนถึงฐำนะกำรเงินและผล
กำรดำเนินงำนภำยใต้ กำรปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นในปั จจุบนั ดังนัน้ บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) จึงได้
จัดทำงบกำรเงินรวมเสมือนขึ ้นภำยใต้ สมมติฐำนที่วำ่ บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัทย่อย 1 แห่ง ได้ แก่
EMAX และลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อย 1 แห่ง ได้ แก่ TSP เหลือร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนมำตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกรำคม 2555 รวมถึงมีกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อยต่ำงๆ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มำตังแต่
้
วันที่ 1 มกรำคม 2555 เช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ ในกำรอธิบำยเปรี ยบเทียบฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
สำหรับช่วงปี 2556-2558ที่สะท้ อนถึงโครงสร้ ำงกลุ่มบริ ษัทที่เป็ นอยู่ในปั จจุบัน ภำยหลังจำกนัน้ กำรอธิ บำยฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษัทสำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน
ของปี 2558 นัน้ จะใช้ ข้อมูลจำกงบกำรเงินรวมของกลุม่ บริ ษัทในกำรอธิบำย โดยภำพรวมกำรดำเนินธุรกิจ ของกลุ่ม
บริ ษัทสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
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 จำกกลุ่ม ธุรกิ จให้ บริ กำรคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 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 เปลี่ย นอุป กรณ์ และสร้ ำงสถำนีฐ ำน
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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 ยบเทียบกับช่ว งเวลำ
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 ำงอย่ำงต่อเนื่องมำ
จนถึ งปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ รำยได้ จ ำกกลุ่ม ธุ รกิ จให้ บ ริ ก ำรมี ก ำรเติ บ โตอย่ำงต่อ เนื่ อ งตัง้ แต่ปี 2556 ดังที่ ก ล่ำวมำ
นอกจำกนี ้ ในปี 2558 กลุม่ บริ ษัทยังมีกำรรับรู้รำยได้ ตำมขันควำมส
้
ำเร็ จของงำนจำกโครงกำรวำงสำยเคเบิลใยแก้ วนำ
แสงโครงกำรหนึ่งซึ่งมีระยะเวลำโครงกำรตังแต่
้ ปี 2556-2559 ในสัดส่วนที่มำกกว่ำปี อื่น และเริ่ มรับงำนสร้ ำงระบบ
ชุมสำยและติดตังอุ
้ ปกรณ์ ระบบดำต้ ำเซ็นเตอร์ จำกผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยหนึ่ง ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำ
กำรเติบโตของรำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ 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 เช่ำโครงกำรนิคมอุต สำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ 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 (ดูรำยเอียดเพิ่ มเติมในส่วนที่ 2.7
ข้ อพิพำททำงกฎหมำย)
ต้ นทุนขำยและให้ บริ กำรของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วยต้ นทุนจำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรและกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำย
สินค้ ำเป็ นหลักเช่ นเดียวกับโครงสร้ 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 กำรจำกกลุ่มให้ 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
้ น ของกลุม่ บริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
อย่ำงต่อเนื่องนัน้ เนื่องมำจำกกำรที่กลุม่ บริ ษัทมีสดั 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
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รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร ซึง่ แตกต่ำงกันไปตำมประเภทของงำนและปริ มำณงำนที่ได้ รับ ในขณะที่อตั รำกำไรขันต้
้ นของ
กลุ่ม ธุรกิ จจำหน่ำยสิน ค้ ำจะเท่ ำกับ 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 กว่ำ อัตรำกำร
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
ทีอ่ ตั รำกำไรสุทธิในปี 2556 อยูใ่ นระดับที่ค่อนข้ ำงต่ำเป็ นผลมำจำกระดับกำไรขันต้
้ นที่ค่อนข้ ำงต่ำในขณะที่มีกำรปรับ
เพิ่มเงินเดือนพนักงำนและมีขำดทุนจำกอัตรำกำไรแลกเปลีย่ น 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 นสูงกว่ำกลุ่ม 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
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 ประกอบกับ สำมำรถจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ อุปกรณ์โทรคมนำคม
ที่มีอัตรำกำไรขัน้ ต้ นสูงได้ เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมีอัตรำกำไรขัน้ ต้ นเพิ่มขึน้ สำหรับค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและ
บริ หำรของกลุ่มบริ ษัทในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 เท่ำกับ 59.19 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 0.96
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เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 โดยค่ำใช้ จ่ำยหลักได้ แก่ ค่ำตอบแทนพนักงำนในกลุม่ บริ ษัท และค่ำ
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 ญำที่ยังไม่ ได้ 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 ้สินรวมของบริ 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 ประกอบกับ กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี 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
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
สำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของกลุม่ บริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
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16.2 ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร
16.2.1 โครงสร้ ำงรำยได้ และต้ นทุนขำยและบริ กำร
ในปี 2556 – ปี 2557 รำยได้ หลักของกลุ่มบริ ษั ทมำจำกกลุ่มธุรกิ จกลุ่ม ธุรกิ จจำหน่ำยสินค้ ำ คิดเป็ นสัด ส่วน
ประมำณร้ อยละ 50 – 70 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวม และมีรำยได้ จำกกลุ่มธุรกิ จให้ บริ กำรคิดเป็ น
สัด ส่วนประมำณร้ อยละ 30-50 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บ ริ กำรรวม โดยรำยได้ จ ำกกลุ่ม ธุรกิ จให้ บ ริ ก ำรมี
แนวโน้ มกำรเติบโตเพิ่มขึ ้นตำมแผนกำรขยำยกำรลงทุน ของผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคม ในปี 2558 และในช่วง 3
เดือนแรกของปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีสดั ส่วนรำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรสูงถึงร้ อยละ 60-70 ของรำยได้ จำกกำรขำย
และให้ บริ กำรรวม ในขณะที่รำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำลดลงเป็ นร้ อยละ 30-40 ของรำยได้ จำกกำรขำยและ
ให้ บริ กำรรวม สำหรับรำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนนัน้ กลุม่ บริ ษัทเริ่ มมีกำรรับรู้รำยได้ ดงั กล่ำวตังแต่
้ ปี
2554 จำกโครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชและได้ หยุดรับรู้รำยได้ จำกโครงกำรดังกล่ำวไปในปี 2556 ซึ่งปั จจุบนั
บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำขอชำระค่ำบริ กำรจำกลูกค้ ำ
สำหรับโครงสร้ ำงรำยได้ แบ่งตำมกลุม่ ธุรกิจสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
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

559.83 29.21
25.10

รวมรำยได้ จำกธุรกิจให้ บริกำร

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 า

2)

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)
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3)

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
2) ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกกิจกำรร่วมค้ ำ หมำยถึง กำรรับรู้กำไร(ขำดทุน)จำกผลประกอบกำรของกิจกำรร่วมค้ ำ IH ตำม
งบกำรเงินรวม ซึ่งปั จจุบนั กิจกำรร่ วมค้ ำ IH ประกอบธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนทำงโทรคมนำคม 3 โครงกำร โดย ALT จะรับรู้กำไร
(ขำดทุน)จำกกิจกำรร่วมค้ ำ IH ตำมสัดส่วนที่ ALT ถือหุ้นซึง่ เท่ำกับร้ อยละ 71.00 ของทุนจดทะเบียน
3) รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรวมของกิจกำรร่วมค้ ำ IH ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 (งบกำรเงินภำยใน) เท่ำกับ 70 ล้ ำนบำท
และมีกำไรสุทธิเท่ำกับ 14 ล้ ำนบำท

ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำรในประเทศเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 90 -99
ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวม รำยได้ ในประเทศของบริ ษัทมีกำรเติบโตจำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรเป็ นหลัก
โดยรำยได้ ในประเทศของกลุ่มบริ ษัทมีสดั ส่วนเท่ำกับร้ อยละ 99.83, ร้ อยละ 98.99 และร้ อยละ 91.80 ในปี 25562558 ตำมลำดับ ในปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรส่งออกเพิ่มขึ ้นเนื่องจำกมีกำรส่งออกสินค้ ำในกลุ่มสถำนี
โทรคมนำคมเคลื่อนที่พร้ อมให้ บริ กำรติดตังและส่
้
งออกสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงไปยังประเทศสำธำรณรัฐสหภำพ
เมียนมำร์ ส่งผลให้ สดั ส่วนรำยได้ จำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 0.17 และ 1.01 ในปี 2556 และปี 2557 เป็ นร้ อย
ละ 8.20 ในปี 2558 และลดลงเป็ นร้ อยละ 6.26 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 ซึง่ กลุม่ บริ ษัทยังคงมีกำรส่งออกสถำนี
โทรคมนำคมเคลื่อนที่ไปจำหน่ำยยัง ประเทศสำธำรณรัฐสหภำพเมียนมำร์ เล็กน้ อย โดยเป็ นกำรส่งมอบต่อเนื่องตำม
คำสัง่ ซื ้อเดิมที่ได้ รับมำจำกปี 2558 สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่ บริ ษัทยังไม่ได้ รับสำหรับคำสัง่ ซื ้อใหม่
แต่อย่ำงใด ส่งผลให้ รำยได้ จ ำกต่ำ งประเทศลดลงร้ อยละ 64.24 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ รำยได้ จำกต่ำงประเทศใน
ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 สำหรับรำยได้ ในประเทศของบริ ษัท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 มีอตั รำกำรลดลง
เท่ำกับร้ อยละ 31.55 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกกลุ่มลูกค้ ำหลักซึ่งได้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีกำรชะลอกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงเพื่อรอดูควำมชัดเจนของกำรเปิ ดประมูลใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่
900 MHz
งบการเงินรวมเสมือน
โครงสร้ างรายได้

2556
ลบ.

รำยได้ ในประเทศ
รำยได้ ตำ่ งประเทศ
รวม

2557
%

ลบ.

งบการเงินรวม
2558

%

ลบ.

ม.ค.-มี.ค. 2558
%

1,913.54 99.83 1,788.58 98.99 2,386.95 91.80
3.28

0.17

18.21

1.01

213.24

8.20

1,916.81 100.0 1,806.79 100.0 2,600.20 100.0

ลบ.

%

ม.ค.-มี.ค. 2559
ลบ.

787.98 88.82 539.34 93.74
99.23 11.18

36.01

6.26

887.21 100.0 575.34 100.0

กลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำร
รำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน, วำง
สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง และติดตังอุ
้ ปกรณ์ โทรคมนำคมเป็ นหลัก โดยรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรมีกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่องจำก 584.93 ล้ ำนบำทในปี 2556 เป็ น 883.39 ล้ ำนบำท และ 1,747.00 ในปี 2557 และ 2558 ตำมลำดับ คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30.52, ร้ อยละ 48.89 และร้ อยละ 67.19 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมในปี 2556,
2557 และ 2558 ทังนี
้ ้ ที่ผำ่ นมำรำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรส่วนใหญ่เป็ นรำยได้ ที่เกิดจำกกำรให้ บริ กำรในประเทศ
สำหรับรำยได้ ต่ำงประเทศนันเกิ
้ ดจำกกำรให้ บริ กำรติดตังสถำนี
้
โทรคมนำคมเคลื่อนที่ (RDU) ซึ่งกลุม่ บริ ษัทจำหน่ำย
นัน่ เอง
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%

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

ที่ผ่ำนมำรำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรของกลุ่มบริ ษัทนันมี
้ กำรเติบโตตำมแผนกำรขยำยกำรลงทุนของผู้
ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมโดยเฉพำะกลุ่มผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยภำยหลังจำกที่มีกำรประมูลใบอนุญำต
กำรให้ บริ กำรระบบ 3G ในย่ำนควำมถี่ 2100 MHz ในช่วงปลำยปี 2555 ผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์ เคลื่อนที่ แต่ละรำยที่
ได้ รับ ใบอนุญ ำตต่ ำ งเร่ ง กำรลงทุน เพิ่ ม ในโครงข่ำ ย ทัง้ ในแง่ข องกำรสร้ ำงสถำนี ฐ ำนเพิ่ ม (New Site) หรื อ กำร
ปรับเปลี่ยนสถำนที่ตงของสถำนี
ั้
ฐำนเดิม (Re-location) เพื่อขยำยขอบเขตพื ้นที่กำรให้ บริ กำรให้ มีควำมครอบคลุม
ของสัญ ญำณ(Coverage)โดยเร็ ว ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในใบอนุญ ำตว่ำจะต้ องดำเนินกำรให้ เครื อข่ำยมี ควำม
ครอบคลุมจ ำนวนประชำกรไม่น้ อยกว่ำร้ อยละ 80 ของประชำกรภำยใน 4 ปี รวมถึง ต้ องมีก ำรลงทุน ในอุป กรณ์
โทรคมนำคมสำหรับระบบ 3G เพิ่มเติม หรื อมีกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมบำงส่วนเพื่อให้ สำมำรถรองรับได้ ทงระบบ
ั้
2G และ 3G เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้ บริ กำร(Efficiency)แก่ลกู ค้ ำของตนเอง กำรลงทุนเพิ่มอย่ำงต่อเนื่องของผู้
ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ดงั กล่ำว จึงเป็ นปั จจัยหลักให้ รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรของกลุ่มบริ ษัทมีกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่องโดยเฉพำะในช่วงปี 2556 ที่กลุม่ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเพิ่มขึ ้นจำก 205.92 ล้ ำนบำทในปี 2555 เป็ น
584.93 ล้ ำนบำท ซึ่งคิดเป็ น อัตรำกำรเติบ โตที่สูงถึงร้ อยละ 184.06 เนื่องจำกเป็ นระยะแรกของกำรเร่ งลงทุนของ
ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำกนันยั
้ งคงเติบโตต่อเนื่องด้ วยอัตรำลดลงในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2557 จนถึงช่วง
กลำงปี 2558 เนื่องจำกควำมไม่ชดั เจนของแผนกำรประมูลใบอนุญำตระบบ 4G โดยรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรของกลุม่
บริ ษัทยังคงมีอตั รำกำรเติบโตร้ อยละ 51.03 ในปี 2557 ต่อมำ เมื่อภำครัฐได้ มีกำรกำหนดเรื่ องประมูลใบอนุญำต
ระบบ 4G บนย่ำนควำมถี่ 900 MHz และย่ำนควำมถี่ 2100 MHz อย่ำงชัดเจนในช่วงปลำยปี 2558 ส่งผลให้ กลุ่ม
ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ำงเดินหน้ ำ แผนกำรลงทุนต่อด้ วยกำรขยำยสถำนีฐำนและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อ
รองรั บ กำรให้ บ ริ ก ำรในระบบ 4G ประกอบกับ กำรที่ ก ลุ่ม บริ ษั ท มี ฐ ำนะกำรเงิ น ที่ เติ บ โตขึ น้ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งจึ ง มี
ควำมสำมำรถในกำรรั บ งำนจำกลูก ค้ ำได้ ม ำกขึน้ นอกจำกนี ้ ในปี 2558 กลุ่ม บริ ษั ท ยังมี ก ำรรั บ รู้ รำยได้ ต ำมขัน้
ควำมสำเร็ จของงำนจำกโครงกำรวำงสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงโครงกำรหนึ่งซึ่งมีระยะเวลำโครงกำรตังแต่
้ ปี 25562559 ในสัดส่ว นที่ม ำกกว่ำปี อื่น และเริ่ มรั บงำนสร้ ำงระบบชุม สำยและติดตัง้ อุปกรณ์ ระบบดำต้ ำเซ็นเตอร์ จำกผู้
ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยหนึ่ง ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรเพิ่มขึ ้น
เป็ นร้ อยละ 97.76 ในปี 2558
อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกกำรประมูลใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่ 900 MHz เสร็ จสิ ้นลงในเดือนธันวำคม
2558 ผู้ชนะกำรประมูลรำยหนึง่ ไม่สำมำรถชำระค่ำใบอนุญำตดังกล่ำวได้ ภำยในวันที่ 21 มีนำคม 2559 ตำมที่กสทช.
กำหนด ดังนัน้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่ ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมีกำรชะลอแผนกำรลงทุนอีก
ครัง้ เพื่อรอดูควำมชัดเจนของกำรเปิ ดประมูลใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่ดงั กล่ำวใหม่ ส่งผลให้ รำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจ
ให้ บริ กำรและจำหน่ำยสินค้ ำของกลุม่ บริ ษัทลดลง ต่อมำทำงกสทช. ได้ มีกำรเปิ ดประมูลใบอนุญำตให้ ใช้ คลืน่ ควำมถี่
900 MHz ในเดือน พฤษภำคม 2559 ดังนัน้ ในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2559 ทำงกลุม่ ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่จึง
เริ่ มดำเนินกำรตำมแผนกำรลงทุนที่ชดั เจนได้ อีกครัง้ โดยเงื่อนไขของใบอนุญำต 4G นันก
้ ำหนดให้ ผ้ ชู นะกำรประมูล
ต้ องดำเนินกำรให้ เครื อข่ำยของตนมีควำมครอบคลุมจำนวนประชำกรไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 ของประชำกรภำยใน 4 ปี
และครอบคลุม จำนวนประชำกรไม่น้ อยกว่ำร้ อยละ 80 ภำยใน 8 ปี จึงนับเป็ นปั จจัยสำคัญ ที่จ ะทำให้ กลุ่ม ธุรกิ จ
ให้ บริ กำรของบริ ษัทยังมีแนวโน้ มที่จะเติบโตได้ อย่ำงต่อเนื่องต่อไป นอกจำกนี ้ ในแต่ละปี กลุม่ ธุรกิจของบริ ษัทยังมีกำร
เติบโตจำกแผนกำรบำรุ งรักษำโครงข่ำยและปรับปรุ งผังสถำนีฐำนของผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งกระจำยอยู่ทวั่
ประเทศ โดยเพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพในกำรให้ บริ กำรสูงที่สดุ ผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่จึงต้ องมีกำรสร้ ำงสถำนีฐำน
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ใหม่หรื อปรับเปลี่ยนตำแหน่งของสถำนีฐำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรเติบโตของประชำกรและกำรขยำยตัวของ
พื ้นที่อยูอ่ ำศัยรวมถึงแหล่งเศรษฐกิจกำรค้ ำใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้ เกิดควำมต้ องกำรใช้ งำนด้ ำนโทรคมนำคมเพิ่มขึ ้นทังใน
้
แง่กำรใช้ ติดต่อสือ่ สำรส่วนบุคคลและภำคธุรกิจ
สำหรับรำยได้ จำกกลุ่มธุรกิจกำรให้ บริ กกำรอื่น ๆ นัน้ ได้ แก่ รำยได้ กำรให้ บริ กำรตำมสัญญำเช่ำพื ้นที่เพื่อ
ติดตังสำยอำกำศ
้
(Antenna) สำหรับกระจำยสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประมำณ 100 แห่งทัว่ กรุ งเทพฯ และรำยได้
จำกกำรให้ บริ กำรซ่อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนำคมของบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น รวมเป็ นจำนวนเท่ำกับ 25.10 ล้ ำนบำท,
36.89 ล้ ำนบำท และ 56.94 ล้ ำนบำท ในปี 2556, 2557 และปี 2558 ตำมลำดับ
ต้ นทุนบริ กำรของกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรในปี 2556, 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 419.46 ล้ ำนบำท, 627.16 ล้ ำน
บำท และ 1,323.01 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 26.45 และร้ อยละ 43.21 และร้ อยละ 65.03 ของ
ต้ นทุนขำยและให้ บริ กำรรวม ตำมลำดับ ซึ่งต้ นทุนบริ กำรในแต่ละปี มีแนวโน้ มกำรเติบโตเพิ่มขึ ้นตำมรำยได้ จำกกำร
ให้ บริ กำร โดยส่วนประกอบหลักของต้ นทุนให้ บริ กำร ได้ แก่ ค่ำจ้ ำงและแรงงำน และต้ นทุนสินค้ ำที่ใช้ ในงำนบริ กำร
เช่น เสำโทรคมนำคม, อุปกรณ์โทรคมนำคม, โครงเหล็ก, วัสดุก่อสร้ ำง, สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง เป็ นต้ น
สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 346.17
ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 60.17 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมของกลุม่ บริ ษัท โดยมีอตั รำกำรลดลง
ร้ อยละ 43.61 เมื่อเปรี ยบเทียบกับรำยได้ จ ำกกำรให้ บริ กำรในช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 ซึ่งเท่ำกับ 613.94 ล้ ำน
บำท สำเหตุหลักของกำรลดลงของรำยได้ ดงั กล่ำวมำจำกกำรที่กลุม่ งำนบริ กำรส่วนใหญ่ยงั ไม่ถึงระยะเวลำที่จะรับรู้
รำยได้ ในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 2559 ในขณะที่กลุม่ บริ ษัทมีกำรรับรู้รำยได้ จำกโครงกำรวำงสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง
โครงกำรหนึ่งที่มีมลู ค่ำมำกในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 2558 ซึ่งเป็ นลักษณะปกติของธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนที่
จะมี กำรรั บ รู้ รำยได้ ต ำมขัน้ ควำมสำเร็ จ ของงำน จึงอำจส่งผลให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท มี รำยได้ จ ำกกลุ่ม ธุ รกิ จ ให้ บ ริ ก ำรไม่
สม่ำเสมอในแต่ละช่วงเวลำ ประกอบกำรที่ลกู ค้ ำรำยใหญ่ของกลุม่ บริ ษัทมีกำรชะลอแผนกำรตรวจรับมอบงำนรวมทัง้
กำรว่ำจ้ ำงงำนใหม่ เพื่อรอควำมชัดเจนจำก กสทช. ในกำรเปิ ดประมูลใบอนุญำตครัง้ ใหม่ ภำยหลังจำกที่ผ้ ูชนะกำร
ประมูลใบอนุญำตให้ ใช้ ย่ำนควำมถี่ 900 MHz รำยหนึ่งไม่สำมำรถทำตำมเงื่อนไขของกสทช.ได้ ภำยในเวลำที่กำหนด
สำหรับต้ นทุนบริ กำรของกลุม่ บริ ษัทในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 และ 2559 เท่ำกับ 478. 74 ล้ ำนบำท และ 241.75
ล้ ำ นบำท คิ ด เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละ 66.02 และ 54.72 ของต้ นทุน จำกกำรขำยและให้ บริ ก ำรรวมของกลุ่ม บริ ษั ท
ตำมลำดับ โดยส่วนประกอบหลักของต้ นทุนให้ บริ กำรยังคงได้ แก่ ค่ำจ้ ำงและแรงงำน และต้ นทุนสินค้ ำที่ใช้ ในงำน
บริ กำร
กลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำ
รำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำของกลุม่ บริ ษัท ประกอบด้ วยรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำประเภทสำย
เคเบิลใยแก้ วนำแสง, ตู้โทรคมนำคมและสถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่ (RDU), สำยอำกำศ และอุปกรณ์โทรคมนำคม
อื่น ๆ โดยในปี 2556, ปี 2557และปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ เท่ำกับ 1,315.23 ล้ ำนบำท,
923.40 ล้ ำนบำท และ 853.20 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 68.61, ร้ อยละ 51.11 และร้ อยละ 32.81
ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมของกลุม่ บริ ษัท ตำมลำดับ โดยส่วนใหญ่กลุม่ บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ ำใน
ประเทศ สำหรับสินค้ ำที่ กลุ่มบริ ษัทมีกำรส่งออกได้ แก่สินค้ ำประเภทตู้โทรคมนำคม, สถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่
(RDU) และสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง
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รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำมีกำรเติบโตสูงในช่วงปี 2556 โดยเพิ่มขึ ้นจำก 924.08 ล้ ำนบำทในปี 2555
เป็ น 1,315.23 ล้ ำนบำทในปี 2556 หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 42.33 ซึ่งเป็ นไปในทิศทำงเดียวกับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรในประเทศ โดยภำยหลังจำกที่มีกำรประมูลใบอนุญำตกำรให้ บริ กำรระบบ 3G ในย่ำนควำมถี่
2100 MHz ในช่วงปลำยปี 2555 ผู้ให้ บ ริ กำรโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ได้ ประกำศแผนที่จะให้ บริ กำรในระบบ 3G ในย่ำน
ควำมถี่ 2100 MHz ภำยในช่วงกลำงปี 2556 ส่งผลให้ ปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ สินค้ ำที่จะมำรองรับระบบ 3G เช่น ตู้
โทรคมนำคมที่มีกำรปรับขนำดให้ เหมำะกับอุปกรณ์ของระบบ 3G, สำยอำกำศที่สำมำรถรองรับสัญญำณของระบบ
3G และสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงที่ต้องใช้ รองรับกำรเชื่อมต่อ ของสถำนีฐำนที่เพิ่มขึ ้นนัน้ มียอดกำรจำหน่ำยสูงขึ ้น
อย่ำงมำกในปี 2556 โดยเฉพำะสินค้ ำในกลุม่ สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง เนื่องจำกสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงนัน้ นอกจำก
จะถูกใช้ เพื่อเชื่อมต่อระหว่ำงสถำนีฐำนกับชุมสำยแล้ ว ยังมีควำมต้ องกำรใช้ สำหรับกำรปรับเปลีย่ นอุปกรณ์จำกระบบ
2G มำเป็ นระบบ 3G อีกด้ วย โดยอุปกรณ์ ในระบบ 3G จะมีกำรใช้ สำยเคเบิ ้ลใยแก้ วนำแสงในกำรเชื่อมต่อระหว่ำง
Node B (Node BTS) ซึ่งบรรจุอยู่ในตู้โทรคมนำคมที่ติดตังอยู
้ ่ในระดับพื ้นดิน กับอุปกรณ์ RRU ซึ่งติดตังอยู
้ ่บริ เวณ
ส่วนปลำยของเสำโทรคมนำคม (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในภำพแสดง “ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท” ใน
ส่วนที่ 2.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิ จ) ซึ่งต่ำงจำกระบบ 2G ที่จะใช้ สำยทองแดงในกำรเชื่ อมต่อระหว่ำงตู้ BTS
(Base Transceiver Station: BTS) บนพื ้นดินกับสำยอำกำศที่ติดตังอยู
้ ่บนเสำโทรคมนำคม ทำให้ ต้องมีกำรใช้ สำย
เคเบิลใยแก้ วนำแสงเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำของบริ ษัทมำจำกกำรจำหน่ำยสำยเคเบิลใยแก้ ว
นำแสงถึงประมำณร้ อยละ 50-60 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำรวมในปี 2556-2557
ในช่วงปี 2557 รำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำลดลงจำก 1,315.23 ล้ ำนบำทในปี 2556 เป็ น 923.40
ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ (29.79) เนื่องจำกในระยะเริ่ มต้ นของกำรให้ บริ กำรระบบ 3G ผู้ให้ บริ กำร
โทรศัพท์ เคลื่อนที่จะใช้ วิธีกำรปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มอุปกรณ์ บนเสำโทรคมนำคมเดิมเพื่อให้ สำมำรถเริ่ มให้ บริ กำรได้
อย่ำงรวดเร็ วโดยไม่ต้องรอให้ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนเพิ่มเติมแล้ วเสร็ จก่อน ดังนัน้ กำรจำหน่ำยสินค้ ำจึงมีกำรเติบโตสูงใน
ระยะแรกของกำรเริ่ มให้ บริ กำรระบบ 3G ในช่วงปี 2556 ก่อนจะเริ่ มชะลอตัวในช่วงปี 2557 เนื่องจำกผู้ให้ บริ กำร
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ได้ มีปรับเปลีย่ นอุปกรณ์และสร้ ำงสถำนีฐำนเพื่อรองรับระบบ 3G เพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำไปบ้ ำงแล้ ว
โดยในปี 2527 กลุม่ สินค้ ำหลักที่จำหน่ำยยังคงเป็ นสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงเช่นเดียวกับในอดีตที่ผำ่ นมำ สำหรับในปี
2558 กลุม่ บริ ษัทมีรำยได้ จำกำรจำหน่ำยสินค้ ำเท่ำกับ 853.20 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ (7.60) เมื่อ
เทียบกับรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำในปี 2557 เนื่องจำกในช่วงที่มีกำรปรับเปลี่ยนสู่ระบบ 4G นัน้ สำมำรถใช้
อุปกรณ์บำงส่วนร่วมกับระบบ 3G ได้ ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่จึงไม่จำเป็ นต้ องเร่งลงทุนในอุปกรณ์มำกนักเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงระยะเวลำที่มีกำรปรับเปลี่ยนจำกระบบ 2G เป็ น 3G ประกอบกับสภำพกำรแข่งขันในสินค้ ำกลุม่
สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงซึ่งเคยเป็ นสินค้ ำหลักเพิ่มสูงขึ ้น กลุม่ บริ ษัทจึงหันมำมุ่งเน้ นกำรจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ อื่นให้
เพิ่มขึ ้น โดยเฉพำะสินค้ ำในกลุ่ม สถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่, ตู้โทรคมนำคม และสำยอำกำศ ซึ่งเป็ นกลุ่มสินค้ ำที่
บริ ษัทมีกำรออกแบบและสำมำรถควบคุมคุณภำพในกำรผลิตให้ สำมำรถสร้ ำงควำมแตกต่ำงเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันได้ ซึ่งในปี 2558 กลุ่มบริ ษั ทสำมำรถขยำยกลุ่ม ลูกค้ ำสำหรับสินค้ ำดังกล่ำวด้ วยกำรส่งออกสถำนี
โทรคมนำคมเคลือ่ นที่ไปยังประเทศสำธำรณรัฐสหภำพเมียนมำร์ อีกด้ วย
ต้ น ทุน ขำยของกลุ่ม ธุรกิ จ จ ำหน่ำ ยสิน ค้ ำ ในปี 2556, ปี 2557 และปี 2558 เท่ำ กับ 1,143.44 ล้ ำนบำท,
801.36 ล้ ำนบำท และ 685.58 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 72.11, ร้ อยละ 55.22 และร้ อยละ
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33.70 ของต้ นทุนรวม ตำมลำดับ ซึง่ ต้ นทุน ขำยในแต่ละปี มีแนวโน้ มกำรเปลีย่ นแปลงไปตำมรำยได้ จำกกำรจำหน่ำย
สินค้ ำ โดยส่วนประกอบหลักของต้ นทุนขำย ได้ แก่ ต้ นทุนสินค้ ำเพื่อจำหน่ำย
สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 กลุ่มบริ ษัทมีรำยได้ จำกกลุ่มธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำ ตำมงบกำรเงินรวม
เท่ำกับ 229.17 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 39.83 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมของกลุม่ บริ ษัท โดยมี
อัตรำกำรลดลงร้ อยละ 16.14 เมื่อเปรี ยบเทียบกับรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำในช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 ซึ่ง
เท่ำกับ 273.27 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักของกำรลดลงของรำยได้ ดงั กล่ ำวนันสื
้ บเนื่องมำจำกในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี
2559 กลุม่ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรส่งออกสถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่ลดลงเนื่องจำกยังอยูร่ ะหว่ำงกำรรอรับคำสัง่ ซื ้อ
ใหม่จำกลูกค้ ำ อย่ำงไรก็ดี กลุม่ บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ ำเพิ่มขึ ้นในกลุม่ อุปกรณ์โทรคมนำคมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ WiFi และสำยสัญญำณต่ำงๆ ซึ่งมีอตั รำกำไรขันต้
้ นสูง สำหรับต้ นทุนขำยของกลุม่ บริ ษัทในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558
และ 2559 เท่ำกับ 240.75 ล้ ำนบำท และ 192.23 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33.20 และ 43.51 ของต้ นทุนจำก
กำรขำยและให้ บริ กำรรวมของกลุม่ บริ ษัท ตำมลำดับ โดยส่วนประกอบหลักของต้ นทุนขำยยังคงได้ แก่ ต้ นทุนสินค้ ำ
เพื่อจำหน่ำย
กลุม่ ธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคม
ตังแต่
้ ในปี 2554 กลุม่ บริ ษัทได้ เริ่ มประกอบธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคม เพื่อเพิ่มรำยได้
ในลักษณะที่มีควำมสม่ำเสมอ (Recurring Income) ในโครงสร้ ำงรำยได้ ของกลุม่ บริ ษัท โดยในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมี
รำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมเท่ำกับ 16.65 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
เท่ำกับร้ อยละ 0.87 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวม โดยรำยได้ จำกกำรให้ เช่ำดังกล่ำวเป็ น กำรรับรู้ รำยได้
จำกลูกค้ ำ 1 รำยที่เช่ำเหมำโครงข่ำยในโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำช ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ
ขอรับชำระค่ำเช่ำจำกคู่สญ
ั ญำที่ได้ เช่ำเหมำโครงกำรดังกล่ำวไปแต่ยงั มิได้ ชำระค่ำบริ กำรนับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มสัญญำ (ดู
รำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ “ลูกหนี ้กำรค้ ำ” และส่วนที่ 2.2 หัวข้ อที่ 7 ข้ อพิพำททำงกฎหมำย) อย่ำงไรก็ดี กลุม่ บริ ษัท
ยังคงมีต้นทุนโครงข่ำยเพื่อให้ เช่ำ ซึ่งได้ แก่ ค่ำเสื่อมรำคำของโครงกำรดังกล่ำว เป็ นจำนวนเท่ำกับ 22.73 ล้ ำนบำท
ต่อไป จนกว่ำจะครบอำยุของโครงข่ำยในปี 2569 นอกจำกนี ้ในปี 2558 และช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่ บริ ษัท
ยังมีต้นทุนที่เพิ่มขึ ้นจำกค่ำเช่ำใช้ พื ้นที่สำหรับวำงโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ เช่ำบนแนวเสำโทรเลขตำมทำงรถไฟ
เท่ำกับ 3.01 ล้ ำนบำท และ 2.05 ล้ ำนบำทอีกด้ วย
สำหรับ ณ สิ ้นสุด 31 มีนำคม 2559 กลุม่ บริ ษัทมีกำรลงทุนในโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมเพื่อให้ เช่ำ
รวมทังสิ
้ ้น 5 โครงกำร เป็ นโครงกำรที่ดำเนินกำรโดยบริ ษัท 2 โครงกำร และดำเนินกำรโดยกิจกำรร่ วมค้ ำ 3 โครงกำร
ซึง่ โครงกำรที่ดำเนินกำรโดยกิจกำรร่วมค้ ำได้ เริ่ มมีกำรรับรู้รำยได้ ตงแต่
ั ้ ช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี 2558 โดยกลุม่ บริ ษัทจะ
รับรู้ กำไร(ขำดทุน)จำกผลประกอบกำรของกิ จกำรร่ วมค้ ำตำมสัด ส่วนกำรถื อหุ้น ซึ่งเท่ำกับ ร้ อยละ 71 ของทุนจด
ทะเบี ยนโดยแสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน ภำยใต้ หัวข้ อ “ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน )จำกกิ จกำรร่ วมค้ ำ ” ทัง้ นี ้ สำหรั บ
โครงกำรที่ดำเนินกำรโดย ALT จำนวน 2 โครงกำรนัน้ คำดว่ำจะสำมำรถรับรู้รำยได้ ได้ ภำยในปี 2559
รำยได้ อื่น
รำยได้ อื่นของกลุม่ บริ ษัทในปี 2556, ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 13.82 ล้ ำนบำท, 25.75 ล้ ำนบำท และ
21.34 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อ คิ ดเป็ นสัด ส่วนร้ อยละ 0.72 และร้ อยละ 1.41 และร้ อยละ 0.81 ของรำยได้ รวม
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ตำมลำดับ โดยรำยได้ อื่นประกอบด้ วย รำยได้ คำ่ เช่ำและบริ กำรที่เรี ยกเก็บจำกบริ ษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ ำที่มีกำรเช่ำ
พื ้นที่สำนักงำนของบริ ษัท, รำยได้ ดอกเบี ้ยรับ และกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น เป็ นต้ น
สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 และ 2559 กลุ่มบริ ษัทมีรำยได้ อื่น ตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 7.81
ล้ ำนบำท และ 10.07 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.88 และร้ อยละ 1.73 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ โดย
ส่วนประกอบของรำยได้ อื่นยังคงเป็ นเช่นเดียวกันกับในปี 2558
16.2.2 กำไรขันต้
้ นและอัตรำกำไรขันต้
้ น
กลุม่ บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นในปี 2556, ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 331.19 ล้ ำนบำท, 355.54 ล้ ำนบำท และ
565.86 ตำมลำดับ ซึ่งมีกำรเพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของรำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำร โดยคิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ น
เท่ำกับร้ อยละ 17.28, ร้ อยละ 19.68 และร้ อยละ 21.76 ตำมลำดับ กำรที่อตั รำกำไรขันต้
้ นในปี 2556 อยูใ่ นระดับที่ต่ำ
กว่ำอัตรำกำไรขันต้
้ นในปี 2557 นัน้ มีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีสดั ส่วนรำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจ
จำหน่ำยสินค้ ำสูงถึงร้ อยละ 68.61 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บ ริ กำรรวม ซึ่งอัต รำกำไรขัน้ ต้ นของกลุ่มธุรกิ จ
จำหน่ำยสินค้ ำจะเท่ำกับประมำณร้ อยละ 10-20 ของรำยได้ จำกกำรขำยขึ ้นอยูก่ บั ประเภทสินค้ ำและปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อ
ในแต่ละครัง้ โดยในช่วงปี 2556 ลูกค้ ำมีกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำแต่ละครัง้ เป็ นจำนวนมำกเนื่องจำกอยู่ในช่วงระยะเวลำเร่ ง
ปรับเปลีย่ นอุปกรณ์เพื่อรองรับระบบ 3G จึงมีกำรกำหนดรำคำกลำงของสินค้ ำที่ต่ำลง ประกอบกับกำรหยุดรับรู้รำยได้
ค่ำเช่ำจำกโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชในขณะที่ยงั ต้ องรับรู้ต้นทุนค่ำเสือ่ มรำคำของโครงกำรดังกล่ำว ส่งผลให้
อัตรำกำไรขันต้
้ นของปี 2556 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ำปี อื่น ส่วนในปี 2557 อัตรำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 17.28
เป็ นร้ อยละ 19.68 นัน้ มีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริ ษั ทมี สดั ส่วนของรำยได้ จำกกำรให้ บ ริ กำรเพิ่มขึน้ เป็ นร้ อยละ
67.19 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวม โดยอัตรำกำไรขันต้
้ นของกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรของกลุม่ บริ ษัทจะอยู่ที่
ระดับประมำณร้ อยละ 15-30 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรซึ่งแตกต่ำงกันไปตำมประเภทของงำนและปริ มำณงำนที่
ได้ รับ โดยกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรมีอตั รำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 28.29 ในปี 2556 เป็ นร้ อยละ 29.01 ในปี 2557
เนื่องจำกในช่วงปี 2557 กลุม่ บริ ษัทได้ รับงำนติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคมภำยในอำคำรซึ่งมีอตั รำกำไรสูง นอกจำกนี ้
ในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ สำยอำกำศและหน่วยสื่อสำรเคลื่อนที่( RDU) ซึ่งเป็ นสินค้ ำที่ผลิต
ตำมควำมต้ องกำรเฉพำะอย่ำงของลูกค้ ำจึงมีอตั รำกำไรขันต้
้ นสูง ขึ ้น ส่งผลให้ อตั รำกำไรขันต้
้ นของกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำย
สินค้ ำเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจำกร้ อยละ 13.06 ในปี 2556 เป็ นร้ อยละ 13.22 ในปี 2557 และส่งผลให้ อตั รำกำไรขันต้
้ นรวม
ของปี 2557 ปรับตัวสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556
สำหรับในปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นรวมเพิ่มขี ้นจำกร้ อยละ 19.68 ในปี 2557 เป็ นร้ อยละ 21.76
เนื่องจำกอัตรำกำไรขันต้
้ นของกลุ่มธุรกิ จจำหน่ำยสินค้ ำ ปรับตัว เพิ่มขึน้ จำกร้ อยละ 13.22 ในปี 2557 เป็ นร้ อยละ
19.65 ในปี 2558 ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรได้ รับคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำในกลุ่มตู้โทรคมนำคมที่มีต้องมีกำรออกแบบเฉพำะจึง
ส่งผลให้ สำมำรถจำหน่ำยได้ ในอัตรำกำไรที่สงู ขึ ้น ประกอบกับกำรที่กลุม่ บริ ษัทสำมำรถจัดหำสินค้ ำในกลุม่ สำยเคเบิล
ใยแก้ วนำแสงซึ่งลูกค้ ำรำยหนึง่ มีควำมต้ องกำรเฉพำะมำจำหน่ำยได้ โดยกำรนำเข้ ำจำกพันธมิตรทำงกำรค้ ำของกลุม่
บริ ษั ท ในขณะที่อัตรำกำไรขันต้
้ นจำกกลุ่มธุ รกิ จให้ บริ กำรปรับตัวลดลงจำกร้ อยละ 29.01 ในปี 2557 เป็ นร้ อยละ
24.27 ในปี 2558 เนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทได้ รับงำนให้ บริ กำรติดตังสำยเคเบิ
้
ลใยแก้ วนำแสงที่มีปริ มำณงำนมำก ลูกค้ ำจึง
เจรจำต่อรองอัตรำค่ำบริ กำรที่ต่ำลง ประกอบกับกลุม่ บริ ษัทมีกำรเริ่ มรับงำนสร้ ำงระบบชุมสำยและดำต้ ำเซ็นเตอร์ จำก
ผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยหนึ่งซึง่ โครงกำรดังกล่ำวมีอตั รำกำไรขันต้
้ นในระดับต่ำกว่ำงำนให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนี
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ฐำนทัว่ ไป ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ ำงประวัติกำรทำงำนในกลุม่ งำนสร้ ำงระบบชุมสำยและดำต้ ำเซ็นเตอร์ ให้ แก่กลุม่ บริ ษัทเพื่อให้
สำมำรถขยำยขอบเขตกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำได้ เพิ่มขึ ้น
ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 และ 2559 กลุม่ บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 162.12 ล้ ำน
บำท และ 133.57 ล้ ำ นบำท ตำมล ำดับ หรื อ คิ ด เป็ นอัต รำก ำไรขัน้ ต้ น เท่ ำ กับ ร้ อยละ 18.27 และร้ อยละ 23.22
ตำมลำดับ กำรที่กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ ้นในขณะที่มีกำไรขันต้
้ นลดลงนัน้
มีสำเหตุมำจำกกำรที่กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นทังกลุ
้ ม่ ธุรกิ จให้ บริ กำรและกลุ่มธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำ โดย
อัตรำกำไรขันต้
้ นของกลุ่มธุรกิจให้ บริ กำรปรับตัวเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 22.02 เป็ นร้ อยละ 30.16 เนื่องจำกกลุ่มบริ ษัท
สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนจนสำมำรถลดต้ นทุนในกำรให้ บริ กำรติดตังสำยเคเบิ
้
ลใยแก้ วนำแสงซึ่งส่งผล
อัตรำกำไรขันต้
้ นของกลุม่ ธุรกิจงำนบริ กำรเพิ่มสูงขึ ้น ในส่วนของกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำนัน้ กลุ่มบริ ษัทมีกำรปรับ
กลุ่มสินค้ ำที่จำหน่ำยโดยเพิ่มปริ มำณกำรจำหน่ำยสินค้ ำในกลุ่มอุปกรณ์ โทรคมนำคมอื่น ๆ ที่มีอตั รำกำไรขันต้
้ นสูง
ส่งผลให้ อตั รำกำไรขันต้
้ นจำกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 11.90 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 เป็ น
ร้ อยละ 16.12 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 สำหรับกลุม่ ธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมนัน้ บริ ษัท
ยังคงไม่มีรำยได้ จำกโครงกำรที่บริ ษัทดำเนินกำรเองจำนวน 2 โครงกำรในขณะที่มีต้นทุนค่ำเสือ่ มรำคำของโครงข่ำยใน
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชและมีต้นทุนที่เพิ่มขึ ้นจำกค่ำเช่ำใช้ พื ้นที่สำหรับวำงโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้
เช่ำบนแนวเสำโทรเลขตำมทำงรถไฟในปี 2558 และช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 สำหรับโครงกำรที่ดำเนินกำรโดย
กิจกำรร่วมค้ ำจำนวน 3 โครงกำรนันได้
้ เริ่ มมีกำรรับรู้ รำยได้ แล้ วในปี 2558 โดยในระยะเริ่ มต้ นของกำรประกอบธุรกิจ
กลุม่ บริ ษัทรับรู้ สว่ นแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกกิจกำรร่ วมค้ ำเท่ำกับ (14.18) ล้ ำนบำท และ (19.06) ล้ ำนบำทในปี 2557
และ 2558 ตำมลำดับ และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 กลุ่มบริ ษัทรับรู้ ส่วนแบ่งกำไรจำกกิจกำรร่ วมค้ ำตำมงบ
กำรเงินรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับ 10.00 ล้ ำนบำท
16.2.3 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรของกลุ่มบริ ษัทในปี 2556, 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 228.37 ล้ ำนบำท,
200.65 ล้ ำนบำท และ 254.05 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 11.83, 10.95 และ 9.69 ของ
รำยได้ รวมของกลุม่ บริ ษัท ตำมลำดับ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยของกลุ่มบริ ษัท ในปี 2556, 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 93.29 ล้ ำนบำท, 77.79 ล้ ำน
บำท และ 83.13 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 4.84, ร้ อยละ 4.24 และร้ อยละ 3.17 ตำมลำดับ ของ
รำยได้ รวมของกลุม่ บริ ษัท โดยส่วนประกอบหลักของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยได้ แก่ ค่ำตอบแทนและคอมมิชชัน่ พนักงำน
ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 40-50 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยในแต่ละปี และค่ำนำยหน้ ำของตัวแทนซึ่งบริ ษัท
ย่อยแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ช่วยติดต่อขำยสินค้ ำให้ แก่ บริ ษัทย่อย ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 5-15 ของค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรขำยในแต่ละปี สำหรับค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ ได้ แก่ ค่ำสินค้ ำตัวอย่ำง, ค่ำธรรมเนียม, ค่ำใช้ จ่ำยในกำรส่งออก และค่ำ
สำธำรณูปโภค เป็ นต้ น คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 20-30 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยในแต่ละปี ค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ขำยของกลุ่มบริ ษัทในปี 2557 ลดลงจำก 93.29 ล้ ำนบำทในปี 2556 เป็ น 77.79 ล้ ำนบำท มีสำเหตุหลักมำจำกกำร
ลดลงของค่ำขนส่งสินค้ ำโดยเฉพำะสินค้ ำในกลุม่ สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง ซึง่ ลดลงตำมยอดขำยสินค้ ำที่ลดลง และมี
ค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ ที่สำคัญได้ แก่ ค่ำพัฒนำสินค้ ำและค่ำสินค้ ำตัวอย่ำงลดลงจำก 6.79 ล้ ำนบำทในปี 2556 เป็ น 3.61
ล้ ำนบำทในปี 2557 เนื่องจำกในปี 2556 บริ ษัทย่อยมีกำรพัฒนำสินค้ ำสำยอำกำศแบบเฉพำะเจำะจงให้ แก่ลกู ค้ ำ
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สำหรับปี 2558 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ ้นเป็ น 83.13 ล้ ำนบำทนัน้ มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำตอบแทน
และค่ำคอมมิสชัน่ พนักงำนของกลุม่ บริ ษัทเนื่องจำกมีกำรปรับค่ำตอบแทนประจำปี ประกอบกับมีกำรรับพนักงำนใน
ส่วนงำนขำยต่ำงประเทศและส่วนงำนขำยสำหรับกลุม่ ธุรกิจโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมให้ เช่ำ เพิ่มขึ ้น และมี
ค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้ แก่ค่ำ ที่ปรึ กษำและค่ำซ่อมแซมสินค้ ำกลุ่มสถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่ซึ่งกลุ่มบริ ษัทได้
ส่งออกไปยังประเทศสหภำพเมียนมำร์ ประมำณ 5.53 ล้ ำนบำท สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 และ 2559 กลุม่
บริ ษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรขำยตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 22.58 ล้ ำนบำท และ 21.10 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 2.53 และร้ อยละ 3.63 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ โดยสำเหตุหลักที่ทำให้ สดั ส่วนของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยของช่วง
3 เดือนแรกของปี 2559 เพิ่มสูงขึ ้นนันมำจำกกำรที
้
่กลุ่มบริ ษัทมีค่ำตอบแทนและค่ำคอมมิชชัน่ ของพนักงำนเพิ่มขึ ้น
เนื่องจำกกำรปรับค่ำตอบแทนประจำปี และมีจำนวนพนักงำนเพิ่มมำกขึ ้น และมีค่ำนำยหน้ ำจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ
ของบริ ษัทย่อยซึ่งเพิ่มขึ ้นเนื่องจำกมีกำรปรับเพิ่มอัตรำค่ำนำยหน้ ำสำหรับกำรจำหน่ำยสินค้ ำประเภทหนึ่ง ในขณะที่มี
รำยได้ ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวม

2556

2557

2558

ม.ค.-มี.ค. 2558

ม.ค.-มี.ค. 2559

ค่ำตอบแทนและคอมมิชชัน่ พนักงำน

33.98

32.17

40.49

11.40

12.69

ค่ำนำยหน้ ำ

11.93

12.81

2.80

1.41

2.99

ค่ำขนส่ง

10.29

4.17

3.03

0.75

0.80

ค่ำเดินทำง

5.79

3.81

3.15

0.52

0.55

อื่น ๆ

31.3

24.83

33.66

8.51

4.08

รวมค่ าใช้ จ่ายในการขาย

93.29

77.79

83.13

22.58

21.10

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรของกลุ่มบริ ษัท ในปี 2556, 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 135.09 ล้ ำนบำท, 122.86
ล้ ำนบำท และ 170.92 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 7.00, ร้ อยละ 6.70 และร้ อยละ 6.52 ตำมลำดับ
ของรำยได้ รวมของกลุม่ บริ ษัท โดยส่วนประกอบหลักของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรได้ แก่ ค่ำตอบแทนพนักงำน ซึ่งคิด
เป็ นสัด ส่ว นประมำณร้ อยละ 50-70 ของค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรบริ ห ำรในแต่ ล ะปี ส ำหรั บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ๆ ได้ แก่ ค่ ำ
สำธำรณูปโภค, ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ, ค่ำที่ปรึกษำ และค่ำเบี ้ยประชุม เป็ นต้ น คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 2025 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรในแต่ละปี ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรของปี 2557 ลดลงจำก 135.09 ล้ ำนบำทในปี 2556
เป็ น 122.86 ล้ ำนบำท เนื่องจำกในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรนำเข้ ำสินค้ ำจำก
ต่ำงประเทศมำจำหน่ำยของบริ ษั ทย่อย ส่วนในปี 2557 กลุ่มบริ ษัทมีค่ำตอบแทนพนักงำนในกลุ่มธุรกิ จให้ บริ กำร
เพิ่มขึ ้นเนื่องจำกมีจำนวนพนักงำนเพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของรำยได้ ในกลุม่ ธุรกิจดังกล่ำว แต่มี ผลขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนลดลงมำก ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรในปี 2557 ลดลงเล็กน้ อย สำหรับปี 2558 กลุ่ม
บริ ษัทยังคงมีค่ำตอบแทนพนักงำนเพิ่มขึ ้นตำมกำรปรับค่ำตอบแทนประจำปี และมีผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ย น
จำกกำรนำเข้ ำสินค้ ำ 17.86 ล้ ำนบำท ประกอบกับมี กำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 2.11 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้ ในปี
2558 กลุม่ บริ ษัทยังมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรอื่นๆ ที่สำคัญเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ ค่ำที่ปรึ กษำทำงกำรเงินและที่ปรึ กษำทำง
กฎหมำย เท่ำกับ 7.83 ล้ ำนบำท และกำรบริ จำคอุปกรณ์ โทรคมนำคมให้ แก่สถำบันกำรศึกษำคิดเป็ นมูลค่ำ 7.14
ล้ ำนบำท ส่งผลให้ คำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรเพิ่มขึ ้นจำก 122.86 ล้ ำนบำท ในปี 2557 เป็ น 170.92 ล้ ำนบำทในปี 2558
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สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 และ 2559 กลุม่ บริ ษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 37.18
ล้ ำนบำท และ 38.08 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.17 และร้ อยละ 6.56 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ โดย
สำเหตุหลักที่ทำให้ สดั ส่วนของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรของช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 เพิ่มสูงขึ ้นนันมำจำกกำรที
้
่กลุม่
บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ ที่สำคัญเพิ่มขึ ้นได้ แก่ ค่ำธรรมเนียมธนำคำรซึ่งเกิดจำกกำรนำเข้ ำสินค้ ำมำเพื่อจำหน่ำยของ
บริ ษัทย่อยในขณะที่มีรำยได้ ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวม

2556

2557

2558

ม.ค.-มี.ค. 2558 ม.ค.-มี.ค. 2559

ค่ำตอบแทนพนักงำน

66.62

89.31

100.12

27.12

26.57

ค่ำเสื่อมรำคำ

10.79

7.56

7.31

2.05

1.70

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

31.63

0.72

20.58

0.04

-

หนี ้สงสัยจะสูญ

-1.44

0.93

2.11

0.02

0.69

ค่ำเช่ำ

1.22

1.45

0.49

0.24

0.13

อื่น ๆ

26.26

22.89

40.31

7.71

8.99

รวมค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

135.09

122.86

170.92

37.18

38.08

16.2.4 กำไรสุทธิ, อัตรำกำไรสุทธิ และอัตรำผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริ ษัทมี กำไรสุทธิ ในปี 2556, ปี 2557 และปี 2558 เท่ำกับ 50.14 ล้ ำนบำท, 100.94 ล้ ำนบำท และ
220.16 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้ อยละ 2.60, 5.51 และ 8.40 ตำมลำดับ โดยสำเหตุ
หลัก ของกำรที่ กำไรสุท ธิ และอัต รำกำไรสุท ธิ ในปี 2556 อยู่ในระดับต่ ำนัน้ เป็ น ผลมำจำกในปี 2556 กลุ่ม บริ ษั ท มี
โครงสร้ ำงรำยได้ จ ำกกลุ่ม ธุรกิ จจ ำหน่ำยสิน ค้ ำเป็ น หลักซึ่งเป็ น กลุ่ม ธุรกิ จที่ มี อัตรำก ำไรขัน้ ต้ น ต่ ำกว่ำกลุ่ม ธุรกิ จ
ให้ บริ กำร ประกอบกับกำรหยุดรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำจำกโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชในขณะที่ยงั ต้ องรับรู้ต้นทุนค่ำ
เสื่อมรำคำของโครงกำรดังกล่ำว ในขณะที่ค่ำใช้ จ่ ำยในกำรขำยและบริ หำรของกลุ่มบริ ษั ท เพิ่มสูงขึน้ เนื่องจำกมี
ค่ำ ใช้ จ่ ำ ยเกี่ ย วกับ พนัก งำนเพิ่ ม ขึน้ เพื่ อ เตรี ย มรองรั บ กำรเติ บ โตของธุ รกิ จ ประกอบกับ มี ผ ลขำดทุน จำกอัต รำ
แลกเปลีย่ น จึงส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีกำไรสุทธิและอัตรำกำไรสุทธิ เท่ำกับ 50.14 ล้ ำนบำท และร้ อยละ 2.60 ในปี 2556
สำหรับในปี 2557 กำไรสุทธิและอัตรำกำไรสุทธิ ของกลุม่ บริ ษัทเพิ่มขึ ้นเนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทมี สดั ส่วนรำยได้
จำกกลุ่มธุรกิจให้ บริ กำรเพิ่มขึ ้น ซึ่งเป็ นกลุม่ ธุรกิจที่มีอตั รำกำไรขันต้
้ นสูงกว่ำกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำ ประกอบกับ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2557 ลดลงเนื่องจำกค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยลดลงตำมยอดจำหน่ำยสินค้ ำ จึง
ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมี กำไรสุทธิ และอัตรำกำไรสุทธิ เพิ่ม ขึ ้นจำก 50.14 ล้ ำนบำท และร้ อยละ 2.60 ในปี 2556 เป็ น
100.94 ล้ ำนบำท และร้ อยละ 5.51 ในปี 2557
สำหรับปี 2558 กลุ่มบริ ษัท มีกำไรสุทธิ เท่ำกับ 220.16 ล้ ำนบำท และมีอัตรำกำไรสุทธิ เพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ
5.51 ในปี 2557 เป็ นอัตรำกำไรสุทธิ ร้อยละ 8.40 ในปี 2558 เนื่องจำกกลุ่มบริ ษัทยังคงมีกำรเติบโตของรำยได้ จำก
กลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นที่สงู ขึ ้น ในขณะที่ยงั คงสำมำรถรักษำระดับ
ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรต่อรำยได้ รวมให้ อยูใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงกับในปี 2557 ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำ
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กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นในปี 2558 ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีกำไรสุทธิเท่ำกับ 64.73 ล้ ำนบำท คิดเป็ น
อัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 11.14 ซึง่ เพิ่มขึ ้นจำกอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 10.03 ในช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 สำเหตุหลัก
ที่ทำให้ กลุ่มบริ ษัทมีอัตรำกำไรสุทธิ สูงขึ ้นแม้ ว่ำจะมีกำไรสุทธิ ลดลงนัน้ เนื่องมำจำกกำรที่กลุ่ มบริ ษัทสำมำรถเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำนจนสำมำรถลดต้ นทุนในกำรทำงำนบริ กำรและสำมำรถเพิ่มยอดขำยในกลุม่ สินค้ ำที่มีอตั รำ
กำไรสูง ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทสำมำรถเพิ่มอัตรำกำไรขันต้
้ นได้ สงู กว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและ
บริ กำร จึงทำให้ กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นที่สงู ขึ ้น
ในส่วนของอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนัน้ กลุ่มบริ ษัทมีอตั รำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก
ร้ อยละ 14.00 ในปี 2556 เป็ น ร้ อยละ 24.81 ในปี 2557 และร้ อยละ 42.62 ในปี 2558 ตำมกำรเติ บ โตของก ำไร
เบ็ดเสร็ จของกลุม่ บริ ษัทที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำก 50.14 ล้ ำนบำท ในปี 2556 เป็ น 100.94 ล้ ำนบำท ในปี 2557
และ 220.16 ล้ ำนบำท ในปี 2558 สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น
เป็ นร้ อยละ 47.26 เนื่องจำกกลุ่มบริ ษัทยังคงสำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรทำกำไรให้ มีอตั รำกำไรสุทธิ สงู ขึ ้น
อย่ำงต่อเนื่องประกอบกับมีกำรจ่ำยเงินปั นผลในช่วงเวลำดังกล่ำว จึงส่งผลให้ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมลดลง
16.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
สินทรัพย์
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 วน ำแสง สิน ทรั พย์ รวมของบริ ษั ท ณ สิน้ ปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 เท่ำกับ
2,128.84 ล้ ำนบำท, 1,944.83 ล้ ำนบำท, 2,491.99 ล้ ำนบำท และ 2,708.70 ล้ ำนบำท สำหรับ กำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญของสินทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทในแต่ละปี มีดงั นี ้
ลูกหนี ้กำรค้ ำ
ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 กลุม่ บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำเท่ำกับ 614.28 ล้ ำนบำท,
360.73 ล้ ำนบำท, 449.05 ล้ ำนบำท และ 532.65 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยลูกหนี ้กำรค้ ำของกลุม่ บริ ษัทส่วนใหญ่
ได้ แก่กลุม่ ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในประเทศ (Operator) ทังนี
้ ้ ยอดคงเหลือของลูกหนี ้กำรค้ ำของกลุม่ บริษัท
แยกตำมอำยุหนี ้คงค้ ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระได้ ดงั นี ้
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้กำรค้ ำบุคคลภำยนอก
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- เกินกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกินกว่ำ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
- เกินกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้ า

งบการเงินรวมเสมือน
ณ 31 ธ.ค. 56
ณ 31 ธ.ค. 57
ณ 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
ณ 31 มี.ค. 59
ล้ านบาท ร้ อยละ

269.77

43.86

236.30

65.27

323.74

71.55

355.92

66.31

94.83
0.41
23.34
226.69
615.04

15.42
0.07
3.80
36.86
100.00

76.96
6.80
0.79
41.17
362.02

21.26
1.88
0.22
11.37
100.00

57.36
3.30
26.98
41.07
452.44

12.68
0.73
5.96
9.08
100.00

106.56
10.04
24.13
40.09
536.74

19.85
1.87
4.50
7.47
100.00
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ลูกหนีก้ ารค้ า
1/

งบการเงินรวมเสมือน
ณ 31 ธ.ค. 56
ณ 31 ธ.ค. 57
(0.76)
(0.12)
(1.29) (0.36)
614.28
99.88
360.73 99.64

ณ 31 ธ.ค. 58
(3.40)
(0.75)
449.05
99.25

งบการเงินรวม
ณ 31 มี.ค. 59

หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(4.08) (0.76)
ลูกหนีก้ ารค้ าบุคคลภายนอก – สุทธิ
532.65 99.24
หมำยเหตุ : 1) ธุรกิจให้ เช่ำอุปกรณ์โครงข่ำยกำหนดอัตรำกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนีก้ ำรค้ ำค้ ำงชำระเกิน 0-3 เดือน ในอัตรำร้ อยละ 10
ค้ ำงชำระเกิน 3-6 เดือน ในอัตรำร้ อยละ 30 ค้ ำงชำระเกิน 6-9 เดือน ในอัตรำร้ อยละ 50 ค้ ำงชำระเกิน 9-12 เดือน ในอัตรำร้ อยละ 70 และค้ ำงชำระเกิน
12 เดือน ในอัตรำร้ อยละ 100 ส่วนธุรกิจจำหน่ำย และให้ บริกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์โครงข่ำยกำหนดอัตรำกำรตังค่
้ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสำหรับลู กหนี ้กำรค้ ำ
ค้ ำงชำระเกิน 3-6 เดือน ในอัตรำร้ อยละ 20 ค้ ำงชำระเกิน 6-9 เดือน ในอัตรำร้ อยละ 30 ค้ ำงชำระเกิน 9-12 เดือน ในอัตรำร้ อยละ 70 และค้ ำงชำระเกิน
12 เดือน ในอัตรำร้ อยละ 100 อย่ำงไรก็ดี กลุม่ บริษัทจะไม่มีกำรตังส
้ ำรองในกลุม่ ผู้ให้ บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ แก่ กลุม่ บริษัท AIS, DTAC, TRUE

บริ ษัทมีสดั ส่วนลูกหนี ้กำรค้ ำอยู่ในช่วงยังไม่ครบกำหนดชำระเป็ นส่วนใหญ่ โดยปกติกลุ่มบริ ษัทมีกำรให้
เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ ำในช่วงระยะเวลำ 30-60 วัน สำหรับลูกหนี ้ที่เกินกำหนดชำระจะอยู่ ในกลุ่มค้ ำงชำระไม่เกิน 3
เดือนในสัดส่วนค่อนข้ ำงมำก ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่ลกู ค้ ำของบริ ษัทมีกำรกำหนดวันวำงบิลและจ่ำยเช็คในแต่
ละเดือน ทำให้ บริ ษัทไม่สำมำรถวำงบิลและรับชำระจำกลูกค้ ำได้ ตำมรอบระยะเวลำที่ให้ เครดิตของบริ ษัทถึงแม้ จะ
ครบกำหนดเรี ยกชำระแล้ วก็ตำม ประกอบกับกำรที่ลกู ค้ ำในกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรบำงรำยมีขนตอนกำรตรวจรั
ั้
บงำนหรื อ
ขันตอนกำรจั
้
ดทำเอกสำรหลำยขันตอน
้
ส่งผลให้ มีกำรอนุมตั ิเพื่อจ่ำยชำระค่ำบริ กำรล่ำช้ ำกว่ำเครดิตเทอมที่บริ ษัท
กำหนด จึงส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมีอตั รำส่วนระยะเวลำเรี ยกชำระหนี ้สูงกว่ำระยะเวลำที่ให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ ำ โดย
กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำส่วนระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ยเท่ำกับ 105.48 วัน, 97.34 วัน, 56.38 วัน และ 77.37 วัน ซึ่งมีแนวโน้ ม
ลดลงอย่ำงต่อ เนื่อ งในปี 2556-2558 โดยเป็ น ผลจำกกำรติ ดตำมหนีจ้ ำกลูกค้ ำในกลุ่ม ธุรกิ จ จำหน่ำยสิน ค้ ำให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ ้นเป็ นหลัก อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ยปรับตัวสูงขึ ้นเป็ น 77.37 วันในไตรมำส 1/2559 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรชะลอกำรตรวจรับมอบงำนรวมถึงชะลอกำรรับวำงบิลของลูกค้ ำในกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรซึ่งเป็ น
ผลมำจำกกำรรอควำมชัดเจนในกำรเปิ ดประมูลใบอนุญำตย่ำนควำมถี่ 900 MHz ดังที่กล่ำวมำ
อัตรำส่วนระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย-รวมลูกหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บสุทธิ เท่ำกับ 104.16
วัน, 82.41 วัน, 89.12 วัน และ 166.02 วัน ในปี 2556, 2557, 2558 และสิ ้นไตรมำส 1/2559 ตำมลำดับ โดยสำเหตุที่
กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำส่วนดังกล่ำวสูงกว่ำอัตรำส่วนระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ แสดงให้ เห็นถึงผลกระทบจำกกำรที่ก ลุม่ บริ ษัท
มีลกู หนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่เสร็ จแต่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้นมำกตำมกำรเติบโตของรำยได้ ในกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำร
เนื่องจำกลูกค้ ำสำหรับกลุ่มธุรกิจให้ บริ กำรของกลุ่มบริ ษัทส่วนใหญ่ ได้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรโทรคมนำคมรำยใหญ่ ของ
ประเทศ จึงมักมีขนตอนกำรจั
ั้
ดทำเอกสำรและขันตอนกำรตรวจรั
้
บงำนหลำยขันตอน
้
ซึ่งส่งผลกระทบต่อวงจรเงินสด
ของกลุม่ บริ ษัทให้ มีระยะเวลำยำวขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรที่บริ ษัทมีกำรประกอบธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำเป็ นหลัก โดย
ในปี 2557 กลุ่ม บริ ษั ท มี อัต รำส่ว นระยะเวลำเก็ บ หนี เ้ ฉลี่ย -รวมลูก หนี ค้ ่ ำก่ อ สร้ ำงตำมสัญ ญำลดลงกว่ำปี 2556
เนื่องจำกได้ รับเงินมัดจำจำกลูกค้ ำในช่วงปลำยปี ส่งผลให้ ลกู หนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บสุทธิและ
อัต รำส่วนดังกล่ำวลดลงจำก 104.16 วัน เป็ น 82.41 วัน สำหรั บ ในปี 2558 กลุ่ม บริ ษั ท มี รำยได้ จ ำกกลุ่ม ธุรกิ จ
ให้ บริ กำรเพิ่มขึน้ แต่ยงั ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรได้ เนื่องจำกขันตอนภำยในของลู
้
กค้ ำดังที่กล่ำวมำ ส่งผลให้
ระยะเวลำกำรเก็บหนี ้เฉลีย่ -รวมลูกหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บสุทธิเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจำก 82.41 วันใน
ปี 2557 เป็ น 89.12 วันในปี 2558 ในส่วนของช่วงไตรมำส 1/2559 อัตรำส่วนดังกล่ำวเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำกเป็ น 166.02
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วัน แสดงให้ เห็นถึงผลกระทบของกำรที่กลุม่ บริ ษัทมีลกู หนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่เสร็ จแต่ยงั มิได้ เรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้น
อย่ำงมำก ซึง่ เป็ นผลจำกกำรชะลอกำรตรวจรับงำนและกำรวำงบิลของกลุม่ ลูกค้ ำในธุรกิจให้ บริ กำรของกลุม่ บริ ษัท
ในปี 2556 กลุ่มบริ ษัทมีลกู หนี ้เกินกำหนดชำระรวม 345.27 ล้ ำนบำท โดยส่วนใหญ่ เกิดจำกลูกหนี ้ที่เป็ น
คู่สญ
ั ญำในกำรเช่ำโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงรำยหนึ่งซึ่งผิดชำระหนี ้บริ ษัทตังแต่
้ ปี 2554 (รำยละเอียดในหัวข้ อ
2.7 ข้ อ พิ พ ำท) คิ ด เป็ น มูล ค่ ำ เท่ ำ กับ 236.42 ล้ ำ นบำท ณ สิ น้ ปี 2556 ต่ อ มำในปี 2557 บริ ษั ท ได้ รั บ เงิ น ชดเชย
ค่ำเสียหำยจำกกำรทำประกันกับบริ ษัทประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสี่ยงภัยในกำรผิดชำระหนี ้ เป็ นจำนวน เงิ น
198.86 ล้ ำนบำท ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2557 และ 2558 ลูกหนี ้กำรค้ ำดังกล่ำวมียอดหนี ้คงค้ ำงลดลงเหลือ 37.56 ล้ ำน
บำทอยูใ่ นกลุม่ ลูกหนี ้ค้ ำงชำระเกินกว่ำ 12 เดือนขึ ้นไป ซึง่ บริ ษัทมิได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสำหรับยอดหนี ้คงค้ ำงที่
เหลือดังกล่ำว เนื่องจำกที่ปรึ กษำกฎหมำยได้ ให้ ควำมเห็นว่ำบริ ษัทมีแนวโน้ มในกำรชนะคดีค่อนข้ ำงมำก สำหรับ
ลูกหนีท้ ี่ค้ำงชำระเกิ นกว่ำ 12 เดือนขึ ้นไปรำยอื่น กลุ่มบริ ษัทได้ มีกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรติดตำมหนีแ้ ละ
นโยบำยกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแล้ ว ซึ่งนโยบำยกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญได้ มีกำรประกำศใช้ เมื่อวันที่ 1
มกรำคม 2558
ลูกหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำทีย่ งั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ
ลูกหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ เกิดจำกผลต่ำงของรำยได้ ตำมสัญญำ (ต้ นทุนค่ำก่อสร้ ำง
บวกก ำไร) ที่สูงกว่ำจำนวนเงิน งวดที่เรี ยกเก็ บ จำกลูกค้ ำที่ ว่ำจ้ ำง โดย ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส
1/2559 ลูกหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บของกลุม่ บริ ษัทเท่ำกับ 166.21 ล้ ำนบำท, 366.26 ล้ ำนบำท,
823.82 ล้ ำนบำท และ 805.41 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.81 , ร้ อยละ 18.83, ร้ อยละ 33.06 และร้ อยละ
29.73 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลำ ตำมลำดับ ลูกหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บมีแนวโน้ มกำร
เติบโตเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมรำยได้ จำกกลุ่มธุรกิจให้ บริ กำร ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้กำรค้ ำค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้
เรี ยกเก็บจะประกอบด้ วยทังส่
้ วนที่บริ ษัทมีกำรทำงำนล่วงหน้ ำไปแล้ วแต่ยงั ไม่ถึงงวดวำงบิลเรี ยกเก็บค่ำบริ กำร และ
ส่วนที่ถึงกำหนดกำรวำงบิลได้ แล้ วแต่ยงั ไม่สำมำรถวำงบิลได้ เนื่องจำกลูกค้ ำยังอยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำเอกสำรและตรวจ
รับมอบ
ลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้อื่นของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วย ลูกหนี ้ค่ำหุ้นจำกกำรปรับโครงสร้ ำง, เงินทดรองจ่ำย, ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
และเงินมัดจำซื ้อสินค้ ำซึ่งจ่ำยให้ แก่ผ้ ขู ำยสินค้ ำให้ กลุม่ บริ ษัท เป็ นต้ น โดย ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส
1/2559 ลูกหนีอ้ ื่นของกลุ่มบริ ษัทเท่ำกับ 55.10 ล้ ำนบำท, 52.37 ล้ ำนบำท, 52.89 ล้ ำนบำท และ 60.23 ล้ ำนบำท
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.59, ร้ อยละ 2.69, ร้ อยละ 2.12 และ ร้ อยละ 2.22 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลำ
ตำมลำดับ
สินค้ ำคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 56

ล้ านบาท
วัตถุดิบ
391.81
งำนระหว่ำงผลิต
16.07
งำนระหว่ำงก่อสร้ ำงตำมสัญญำก่อสร้ ำง
39.16

งบการเงินรวมเสมือน
ณ 31 ธ.ค. 57

ร้ อยละ ล้ านบาท
68.69
354.48
2.82
91.74
6.86
16.42
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ณ 31 ธ.ค. 58

ร้ อยละ ล้ านบาท
61.69
256.83
15.96
71.76
2.86
9.25

ร้ อยละ
55.45
15.49
2.00

งบการเงินรวม
ณ 31 มี.ค. 59
ล้ านบาท ร้ อยละ
196.77 48.67
25.45
6.29
37.99
9.40

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
งบการเงินรวมเสมือน
ณ 31 ธ.ค. 57

งบการเงินรวม
สินค้ าคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 56
ณ 31 ธ.ค. 58
ณ 31 มี.ค. 59
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
144.11 35.64
สินค้ ำสำเร็จรูป
123.40 21.63
112.01 19.49
125.32 27.06
404.31 100.00
รวม สินค้ าคงเหลือ
570.44 100.00
574.65 100.00
463.15 100.00
1/
หัก ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ ำ
(23.75) (4.16) (19.04) (3.31) (16.38) (3.54) (16.15) (3.99)
388.16 96.01
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
546.69 95.84
555.61 96.69
446.78 96.46
หมำยเหตุ: 1) อัตรำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ ำสำหรับสินค้ ำประเภทซื ้อมำขำยไป มีดงั นี ้ สินค้ ำสำเร็จรูปที่มีอำยุ 6-9 เดือน ร้ อยละ 10
อำยุ 9-12 เดือน ร้ อยละ 20 อำยุ 12-24 เดือน ร้ อยละ 40 อำยุ 24-36 เดือน ร้ อยละ 60 อำยุ 36-48 เดือน ร้ อยละ 80 อำยุเกินกว่ำ 48 เดือน
ร้ อยละ 100 สำหรับอัตรำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ ำประเภทผลิต วัตถุดิบ และสินค้ ำสำเร็จรูป มีดังนี ้ อำยุ 6-9 เดือน ร้ อยละ 10 อำยุ 912 เดือน ร้ อยละ 30 อำยุ 12-24 เดือน ร้ อยละ 50 อำยุ 24-36 เดือน ร้ อยละ 70 อำยุ 36-48 เดือน ร้ อยละ 90 อำยุเกินกว่ำ 48 เดือน ร้ อยละ
100

สินค้ ำคงเหลือสุทธิ ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และสิ ้นไตรมำส 1/2559 เท่ำกับ 546.69 ล้ ำนบำท, 555.61
ล้ ำนบำท, 446.78 ล้ ำนบำท และ 388.16 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 25.68, ร้ อยละ 28.57, ร้ อยละ
17.93 และร้ อยละ 14.33 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยส่วนประกอบหลักของสินค้ ำคงเหลือได้ แก่ วัตถุดิบ ซึง่ ซื ้อ
มำเพื่อใช้ ทงในกลุ
ั้
ม่ งำนบริ กำรและกลุ่มงำนประกอบสินค้ ำเพื่อจำหน่ำย วัตถุดิบและสินค้ ำสำเร็ จรู ปของกลุม่ บริ ษัท
ส่ว นใหญ่ ได้ แ ก่ สิน ค้ ำ ในกลุ่ม สำยเคเบิ ลใยแก้ วน ำแสง สำหรั บ งำนระหว่ำงผลิต ส่วนใหญ่ ได้ แก่ สิน ค้ ำ ในกลุ่ม ตู้
โทรคมนำคมและสถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่ ในส่วนของงำนระหว่ำงก่อสร้ ำงตำมสัญญำก่อสร้ ำงนัน้ ได้ แก่กำรรับรู้
ต้ นทุนตำมขันควำมส
้
ำเร็ จของงำนที่ต่ำกว่ำต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งจำกกำรวำงบิลของคูค่ ้ ำ โดย ณ สิ ้นไตรมำส 1/2559 มี
มูลค่ำ เพิ่ ม ขึน้ จำก 9.25 ล้ ำนบำท ณ สิน้ ปี 2558 เป็ น 37.99 ล้ ำ นบำท เนื่ อ งจำกกลุ่ม บริ ษั ท มี ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ให้ แ ก่
ผู้รับเหมำช่วงบำงโครงกำรเพื่อใช้ ในกำรทำงำน กลุม่ บริ ษัทมีกำรตังค่
้ ำเผื่อกำรลดลงของสินค้ ำเป็ นจำนวน 23.75 ล้ ำน
บำท, 19.04 ล้ ำนบำท, 16.38 ล้ ำนบำท และ 16.15 ล้ ำนบำท ตำมลำดับซึ่งประกอบด้ วยตู้โทรคมนำคม และสถำนี
โทรคมนำคมเคลื่อนที่ 3.15 ล้ ำนบำท, สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง 3.37 ล้ ำนบำท, สำยอำกำศ 1.59 ล้ ำนบำท และ
อุปกรณ์ โทรคมนำคมอื่นๆ 8.04 ล้ ำนบำท โดยส่วนใหญ่ เกิดจำกสินค้ ำประเภทตู้โทรคมนำคมซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบไปในช่วงที่เทคโนโลยีกำรสื่อสำรมีกำรปรับเปลีย่ นจำกระบบ 2G มำเป็ นระบบ 3G อย่ำงไรก็ดี ในปี 2557 และ
2558 กลุม่ บริ ษัทมีกำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ ำบำงส่วน เนื่องจำกมีกำรนำตู้โทรคมนำคมส่วน
หนึ่งมำปรับปรุ งและนำไปใช้ ในกลุม่ งำนให้ บริ กำรให้ แก่ลกู ค้ ำ และมีกำรบริ จำคสินค้ ำให้ แก่สถำนศึกษำเพื่อใช้ เป็ น
อุปกรณ์กำรสอนในวิชำที่เกี่ยวข้ องกับระบบโทรคมนำคม ซึง่ สินค้ ำในส่วนที่นำไปบริ จำคนี ้ จะถูกตัดออกรำยกำรสินค้ ำ
คงเหลือและบันทึกเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
กลุม่ บริ ษัทมีระยะเวลำในกำรจำหน่ำยสินค้ ำเฉลี่ย เท่ำกับ 43.53 วัน, 52.88 วัน, 62.31 วัน และ 63.07 วัน
ในปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 ตำมลำดับ โดยในปี 2557 ระยะเวลำในกำรจ ำหน่ำยสิน ค้ ำเฉลี่ ย
เพิ่มขึ ้นนันเนื
้ ่องจำกกำรชะลอตัวในกำรจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงเป็ นหลัก ในส่วนของปี 2558
กลุ่ม บริ ษั ท มี สิน ค้ ำสำเร็ จ รู ป เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 125.32 ล้ ำนบำทประกอบด้ วยตู้โทรคมนำคม และสถำนี โทรคมนำคม
เคลื่อ นที่ 48.92 ล้ ำ นบำท, สำยเคเบิ ลใยแก้ วน ำแสง 27.41 ล้ ำนบำท, สำยอำกำศ 9.73 ล้ ำ นบำท และอุป กรณ์
โทรคมนำคมอื่นๆ 39.26 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ดีในสินค้ ำสำเร็ จรูปนี ้มีสถำนีโทรคมนำคมเคลือ่ นที่รอส่งมอบในช่วงเดือน
มกรำคม 2559 เป็ นจำนวนเงิน 21.96 ล้ ำนบำท ส่งผลให้ ระยะเวลำในกำรจำหน่ำยสินค้ ำปรับตัวสูงขึ ้น และในไตรมำส
1/2559 กลุม่ บริ ษัทมีสนิ ค้ ำสำเร็ จรูปเพิ่มขึ ้นเป็ น 144.11 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยตู้โทรคมนำคมและสถำนีโทรคมนำคม
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เคลื่อ นที่ 58.21 ล้ ำ นบำท, สำยเคเบิ ลใยแก้ วน ำแสง 45.07 ล้ ำนบำท, สำยอำกำศ 8.32 ล้ ำ นบำท และอุป กรณ์
โทรคมนำคมอื่นๆ 32.51 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ ดี ในรำยกำรสินค้ ำสำเร็ จรู ปนีป้ ระกอบด้ วยตู้โทรคมนำคมและสถำนี
โทรคมนำคมเคลือ่ นที่รอส่งมอบเป็ นจำนวนเงิน 31.79 ล้ ำนบำท รวมถึงสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงที่สงั่ ซื ้อมำเพื่อรอส่ง
มอบภำยในไตรมำส 2/2559 ส่งผลให้ ระยะเวลำในกำรจำหน่ำยสินค้ ำปรับตัวสูงขึ ้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของกลุม่ บริ ษัท ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 เท่ำกับ 40.06 ล้ ำน
บำท, 54.60 ล้ ำนบำท, 162.66 ล้ ำนบำท และ 235.18 ล้ ำนบำท หรื อคิด เป็ นสัด ส่วนเท่ำกับร้ อยละ 1.88, ร้ อยละ
2.81, ร้ อยละ 6.53 และร้ อยละ 8.68 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ประกอบด้ วยรำยกำรหลักคือ เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
แก่บคุ คลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน โดยในปี 2556 และ 2557 กลุม่ บริ ษัทมีกำรให้ ก้ ยู ืมแก่กิจกำรร่วมค้ ำ, EMAX และผู้
ถือหุ้นของบริ ษัท เท่ำกับ 21.95 ล้ ำนบำท และ 49.19 ล้ ำนบำท ในปี 2556 และ 2557 ตำมลำดับ สำหรับในปี 2558
กลุ่มบริ ษัทมีเงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่
้ กิจกำรร่ วมค้ ำ 145.70 ล้ ำนบำท และเพิ่มขึ ้นเป็ น 205.70 ล้ ำนบำทในไตรมำส
1/2559 โดยเป็ นกำรให้ ก้ แู บบไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเนื่องจำกกลุม่ ผู้ร่วมลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำมิได้ มีกำรให้
กู้ยืมด้ วย และมีคำ่ เช่ำจ่ำยล่วงหน้ ำสำหรับโครงกำรลงทุนสร้ ำงโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงเพื่อ ให้ เช่ำ 0.62 ล้ ำนบำท
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ของกลุม่ บริ ษัท ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 เท่ำกับ 79.26
ล้ ำนบำท, 78.25 ล้ ำนบำท, 72.08 ล้ ำนบำท และ 70.79 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 3.72, ร้ อยละ
4.02, ร้ อยละ 2.89 และร้ อยละ 2.61 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยส่วนประกอบของทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์ของ
กลุม่ บริ ษัทมีดงั นี ้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท ร้ อยละ
ที่ดิน และส่วนปรับปรุง
23.51 17.28
อำคำร
47.94 35.23
ระบบสำธำรณูปโภค
1.82
1.34
37.31 27.42
เครื่องมือและอุปกรณ์
16.53 12.15
คอมพิวเตอร์ , เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงำน
7.29
5.36
ยำนพำหนะ
1.67
1.22
งำนระหว่ำงก่อสร้ ำงทรัพย์สิน
136.07 100.00
รวม
(56.81) (41.75)
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
79.26 58.25
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

งบการเงินรวมเสมือน
งบการเงินรวม
ณ 31 มี.ค. 59
ณ 31 ธ.ค. 57
ณ 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
23.68 16.49
23.68 16.03
23.68 16.63
51.11 35.59
55.46 37.54
50.29 35.33
1.23
0.86
1.93
1.31
2.05
1.44
40.70 27.55
41.16 28.92
41.59 28.96
17.53 11.86
17.50 12.29
17.35 12.08
7.29
4.94
7.29
5.12
7.29
5.08
1.14
0.77
0.38
0.26
1.35
0.94
147.73 100.00
142.35 100.00
143.60 100.00
(69.48) (47.03) (70.27) (49.36) (72.81) (50.70)
78.25 52.97
72.08 50.64
70.79 49.30

ส่วนประกอบหลักของรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุ ปกรณ์ ได้ แก่ อำคำรสำนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
และเครื่ องมือ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ที่ใช้ ในสำยกำรผลิตของบริ ษัทย่อย โดยสำเหตุหลักที่ในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทมีมลู ค่ำที่ดิน
อำคำร และอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นนันมำจำกกำรกลั
้
บรำยกำรด้ อยค่ำของอำคำรสำนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจำนวน
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5.96 ล้ ำนบำท เนื่องจำกในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทได้ มีกำรประเมินมูลค่ำของอำคำรสำนักงำนดังกล่ำวใหม่โดยผู้ประเมิน
รำคำอิสระ ซึ่งรำคำที่ประเมินได้ มีมลู ค่ำสูงกว่ำรำคำทุน กลุม่ บริ ษัทจึงได้ มีกำรปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำวในงบกำรเงิน
ประจำปี 2557 โดยกำรกลับรำยกำรด้ อยค่ำของอำคำรสำนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยรวม 5.96 ล้ ำนบำท ในส่วน
ของเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ สำนักงำนที่เพิ่ มขึน้ นัน้ ส่วนใหญ่ เกิ ดขึน้ จำกกำรลงทุน เพิ่ ม ในเครื่ องมือและ
อุป กรณ์ ที่ใช้ ในสำยกำรผลิต ของบริ ษั ทย่อย เช่ น เครื่ อ งมื อทดสอบสัญ ญำณโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ เป็ น ต้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ ำในกลุม่ สำยอำกำศเป็ นหลัก
โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง
กลุม่ บริ ษัทมีโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 เท่ำกับ 289.46
ล้ ำนบำท, 266.73 ล้ ำนบำท, 285.26 ล้ ำนบำท และ 367.74 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 13.60, ร้ อย
ละ 13.71, ร้ อยละ 11.45 และร้ อยละ 13.58 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงของกลุม่
บริ ษัทในปี 2556-2558 ได้ แก่ โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ ดและนิคม
อุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) โดยมีกำรตัดค่ำเสือ่ มรำคำปี ละ 22.73 ล้ ำนบำทเป็ นระยะเวลำ 15 ปี สำหรับ
ในช่วงปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงเพิ่มอีก 1 โครงกำรซึง่ บันทึกเป็ นงำนระหว่ำงทำ ได้ แก่
โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ เช่ำบนแนวเสำโทรเลขตำมทำงรถไฟเป็ นจำนวนเท่ำกับ 41.27 ล้ ำนบำท และเพิ่มขึ ้น
เป็ น 129.42 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นไตรมำสที่ 1/2559
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของกลุม่ บริ ษัท ได้ แก่ เงินฝำกที่ติดภำระค ้ำประกันซึง่ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดจำก
สถำบันกำรเงินที่กลุม่ บริ ษัทขอวงเงินเพื่อใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ, เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ ำซึง่ มีมลู ค่ำ
ลดลงเนื่องจำกกำรรับรู้ขำดทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยกำรขำดทุนอย่ำงต่อเนื่องนันสื
้ บเนื่องมำจำกทัง้ 2 บริ ษัทยัง
อยูใ่ นระยะเริ่ มต้ นของกำรประกอบกิจกำร อย่ำงไรก็ดีในงวดสิ ้นสุดไตรมำส 1/2559 กิจกำรร่วมค้ ำเริ่ มมีกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนส่งผลให้ เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ ำเพิ่มขึ ้นเป็ น 12.19 ล้ ำนบำท, ค่ำลิขสิทธิ์และค่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี, วัสดุสำนักงำน, ภำษีซื ้อ และอื่นๆ รวมแล้ วเป็ นจำนวนเท่ำกับ 220.73 ล้ ำนบำท,
126.66 ล้ ำนบำท, 122.26 ล้ ำนบำท และ 159.29 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.37, ร้ อยละ 6.51, ร้ อยละ
4.91 และร้ อยละ 5.88 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 ตำมลำดับ
งบการเงินรวมเสมือน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท

ณ 31 ธ.ค. 57

ร้ อยละ ล้ านบาท

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 58

ร้ อยละ ล้ านบาท

ณ 31 มี.ค. 59

ร้ อยละ ล้ านบาท

ร้ อยละ

167.63

7.87

73.64

3.79

78.98

3.17

105.63

3.90

-

-

12.60

0.65

11.41

0.46

10.53

0.39

35.43

1.66

21.25

1.09

2.20

0.09

12.19

0.45

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

9.14

0.44

9.38

0.47

9.96

0.40

10.36

0.38

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

2.79

0.13

1.68

0.09

8.12

0.33

9.09

0.34

เงินฝำกที่ติดภำระค ้ำประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ ำ

ส่วนที่ 2.16 หน้ ำที่ 20

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
งบการเงินรวมเสมือน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท

อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

ณ 31 ธ.ค. 57

ร้ อยละ ล้ านบาท

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 58

ร้ อยละ ล้ านบาท

ณ 31 มี.ค. 59

ร้ อยละ ล้ านบาท

ร้ อยละ

5.74

0.27

8.11

0.42

11.59

0.47

11.48

0.42

220.73

10.37

126.66

6.51

122.26

4.91

159.29

5.88

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ ของกลุม่ บริ ษัทเท่ำกับร้ อยละ 2.87, ร้ อยละ 4.96, ร้ อยละ 9.92 และร้ อย
ละ 9.96 และมีอตั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรเท่ำกับร้ อยละ 22.84, 38.39, 72.82 และ 73.76 ณ สิ ้นปี 2556,
2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 ตำมล ำดับ โดยอัต รำผลตอบแทนจำกสิ น ทรั พ ย์ แ ละอัต รำผลตอบแทนจำก
สินทรัพย์ถำวรมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละปี นนมี
ั ้ สำเหตุมำจำกกำรที่กลุม่ บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำร
ทำกำไรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องนัน่ เอง
16.4 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มำของเงินทุน
โครงสร้ ำงเงินทุนของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วยหนี ้สินคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 75-83 และส่วนของผู้
ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 17-25 โดยกลุ่มบริ ษัทมีหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส
1/2559 เท่ำกับ 1,747.61 ล้ ำนบำท, 1,512.24 ล้ ำนบำท, 1,891.45 ล้ ำนบำท และ 2,213.54 ล้ ำนบำท หนี ้สินของ
กลุ่ม บริ ษัทประกอบด้ วยหนีส้ ิน หมุนเวียนคิดเป็ น สัดส่วนประมำณร้ อยละ 86-99.50 ซึ่งมีส่วนประกอบหลักได้ แก่
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี
2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 เท่ำกับ 381.22 ล้ ำนบำท, 432.60 ล้ ำนบำท, 600.54 ล้ ำนบำท และ 495.16
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งมี ส่วนประกอบหลักได้ แก่ ทุน จดทะเบี ย นที่อ อกและชำระแล้ ว และก ำไรสะสมจำกกำร
ประกอบธุรกิจ สำหรับกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทในแต่ละปี มีดงั นี ้
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
กลุ่มบริ ษัทใช้ เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินในกำรประกอบธุรกิจเป็ นหลัก โดย ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558
และไตรมำส 1/2559 เท่ำกับ 648.02 ล้ ำนบำท, 512.74 ล้ ำนบำท, 715.07 ล้ ำนบำท และ 796.58 ล้ ำนบำท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 30.44, ร้ อยละ 26.36, ร้ อยละ 28.69 และร้ อยละ 29.41 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม ตำมลำดับ โดยวงเงินส่วนใหญ่เป็ นวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี, ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน, ตัว๋ แลกเงิน,
วงเงินสินเชื่อเพื่อส่งออก และวงเงินขำยลดลูกหนี ้ เป็ นต้ น ซึ่งใช้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำย
สินค้ ำและกลุ่มธุรกิจให้ บริ กำร และจะมีกำรขอสินเชื่อที่เป็ นวงเงินเฉพำะงำนสำหรับงำนบริ กำรที่มีมลู ค่ำสูง สำหรับ
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในปี 2556 นัน้ เกิดจำกกำรกู้ยืมเพื่อใช้ ในโครงกำรลงทุนสร้ ำงโครงข่ำยเคเบิลใย
แก้ วนำแสงให้ เช่ำในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำช โดยในปี 2556 เจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินได้ มีกำรขยำยอำยุกำรชำระหนี ้
ให้ แก่บริ ษัท ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2556 รำยกำรเงินกู้ยืมระยะยำวในหนี ้สินไม่หมุนเวียน มียอดเป็ น 222.22 ล้ ำนบำท
อย่ำงไรก็ดี ในปี 2557 เมื่อบริ ษัทรับเงินชดเชยควำมเสียหำยจำกบริ ษัทประกันภัยซึ่งบริ ษัทได้ มีกำรทำประกัน เพื่อ
คุ้มครองควำมเสีย่ งภัยในกำรผิดชำระหนีส้ ำหรับโครงกำรเหมรำชแล้ ว ทำงบริ ษัทจึงได้ มีกำรชำระคืนหนี ้เงินกู้ยืมระยะ

ส่วนที่ 2.16 หน้ ำที่ 21

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

ยำวจำกสถำบันกำรเงินสำหรับโครงกำรเหมรำชไปทังหมด
้
สำหรับหนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน ได้ แก่ หนี ้สิน
เพื่อกำรเช่ำซื ้อรถยนต์ที่ใช้ สำหรับฝ่ ำยกำรตลำดของบริ ษัทย่อยจำนวน 1 คัน ซึง่ ได้ หมดสัญญำเช่ำซื ้อไปแล้ วเมื่อเดือน
มกรำคม 2559
งบการเงินรวมเสมือน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ณ 31 ธ.ค. 56

ณ 31 ธ.ค. 57

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 58

ณ 31 มี.ค. 59

ร้ อยละ ล้ านบาท

ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้

397.22

18.66

511.37

26.29

715.07

28.69

796.58

29.41

เงินกู้ยืมระยะยำว

249.73

11.73

0.79

0.04

-

-

-

-

1.07

0.05

0.58

0.03

0.05

0.01

-

-

648.02

30.44

512.74

26.36

715.12

31.34

796.58

29.41

หนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วยเจ้ ำหนี ้ค่ำสินค้ ำและเจ้ ำหนี ้ค่ำบริ กำร โดยเจ้ ำหนี ้ค่ำสินค้ ำเกิดจำก
กำรซื ้อสินค้ ำและวัตถุดิบมำเพื่อใช้ ในกลุ่มธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำและนำมำใช้ ในงำนให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ และเจ้ ำหนี ้
ค่ำบริ กำรแรงงำนเกิดจำกกำรว่ำจ้ ำงผลิตสินค้ ำสำหรับกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำและกำรว่ำจ้ ำงแรงงำนสำหรับกลุ่ม
ธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนและติดตังอุ
้ ปกรณ์ โทรคมนำคม ทัง้ นี ้ เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำส่วนใหญ่ เป็ นเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำใน
ประเทศ สำหรับเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำต่ำงประเทศส่วนใหญ่ เป็ นเจ้ ำหนีค้ ่ำสินค้ ำในกลุ่มเคเบิลใยแก้ วนำแสงซึ่งบริ ษัทย่อย
นำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้ อ 2.3 กำรจัดหำสินค้ ำและบริ กำร)
กลุ่มบริ ษัทมีเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 เท่ำกับ 647.76 ล้ ำนบำท,
291.04 ล้ ำนบำท, 361.55 ล้ ำนบำท และ 406.86 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 30.43, ร้ อยละ 14.96,
ร้ อยละ 14.51 และร้ อยละ 15.02 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตำมลำดับ สำเหตุหลักที่ทำให้ กลุ่มบริ ษัทมี
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำเพิ่มขึ ้นจำก 361.55 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2558 เป็ น 406.86 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นไตรมำส 1/2559 เนื่องจำก
กลุม่ บริ ษัทมีกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำกลุม่ สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงเพื่อรอส่งมอบในช่วงไตรมำส 2/2559
ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทมีระยะเวลำเครดิตที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนี ้ส่วนใหญ่ประมำณ 30 - 60 วัน อย่ำงไรก็ดี จำกกำรที่
กลุม่ บริ ษัทมีกำรเติบโตในส่วนของกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่กลุม่ ลูกค้ ำของงำนบริ กำรมักจะมี
ขันตอนกำรจั
้
ดทำเอกสำรและตรวจรับงำนหลำยขันตอน
้
ส่งผลให้ บริ ษัทอำจไม่สำมำรถวำงบิลได้ ตำมที่กำหนด กลุม่
บริ ษัทจึงได้ พยำยำมเจรจำกับคู่ค้ำของบริ ษัทเพื่อขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนี ้ออกไปให้ สอดคล้ องกับกำรได้ รับ
ชำระค่ำบริ กำรจำกลูกค้ ำ ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีระยะเวลำจ่ำยชำระหนี ้ยำวกว่ำเครดิตเทอมที่ได้ รับจำกคู่ค้ำ โดยในปี
2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 กลุม่ บริ ษัทมีระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนี ้เฉลี่ยรวมประมำณกำรต้ นทุนค้ ำง
จ่ำยเฉลี่ย เท่ำกับ 122.27 วัน, 139.19 วัน, 103.02 วัน และ 164.33 วันตำมลำดับ ซึ่งสำเหตุหลักที่ทำให้ ระยะเวลำ
กำรจ่ำยชำระหนี ้เฉลี่ยรวมประมำณกำรต้ นทุนค้ ำงจ่ำยเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นในไตรมำส 1/2559 นันเกิ
้ ดจำกกำรที่กลุม่ ลูกค้ ำ
หลักของบริ ษัทมีกำรชะลอกำรตรวจรับงำนและกำรวำงบิล (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 16.2.1 โครงสร้ ำงรำยได้
และต้ นทุนขำยและบริ กำร) ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทต้ องพยำยำมเจรจำกับคู่ค้ำเพื่อขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนี ้
เพื่อให้ สอดคล้ องกับระยะเวลำเรี ยกเก็บหนี ้ อย่ำงไรก็ดี ในไตรมำส 1/2559 กลุม่ บริ ษัทมีระยะเวลำจ่ำยชำระหนี ้เฉลี่ย
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รวมประมำณกำรต้ นทุนค้ ำงจ่ำยเป็ นจำนวนวันที่น้อยกว่ำระยะเวลำเรี ยกเก็บหนี ้เฉลี่ย -ปรับปรุ ง ในขณะที่ในช่วงปี
2555-2558 กลุ่มบริ ษัทมีระยะเวลำจ่ำยชำระหนี ้เฉลี่ยรวมประมำณกำรต้ นทุนค้ ำงจ่ำยเฉลี่ยเป็ นจำนวนวันที่สงู กว่ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ -ปรับปรุ งมำโดยตลอด ซึง่ แนวโน้ มของส่วนต่ำงระหว่ำงระยะเวลำจ่ำยชำระหนี ้และระยะเวลำ
กำรเรี ยกเก็บหนี ้ที่ลดลงดังกล่ำวแสดงให้ เห็นถึงผลกระทบจำกกำรที่กลุม่ บริ ษัทไม่สำมำรถเจรจำเพื่อขยำยระยะเวลำ
กำรจ่ำยชำระหนี ้ได้ มำกเพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบที่ได้ รับจำกกำรที่กลุม่ ลูกค้ ำมีกำรชะลอกำรจ่ำยเงินให้ แก่บริ ษัท
หนี ้สินอื่น
หนี ้สินอื่นที่สำคัญของกลุม่ ได้ แก่ เงินรับล่วงหน้ ำเกินกว่ำขันควำมส
้
ำเร็ จ ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงของรำยได้ ที่รับรู้
ตำมขันควำมส
้
ำเร็ จของงำนที่ต่ำกว่ำจำนวนเงินงวดที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำที่ว่ำจ้ ำง, เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ ซึ่งเกิด
จำกกำรเรี ยกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำก่อนทำงำนตำมขันตอน,
้
ประมำณกำรต้ นทุนค้ ำงจ่ำย ซึ่งเกิ ดจำก
ผลต่ ำ งระหว่ำ งต้ น ทุน ที่ รับ รู้ ตำมขัน้ ควำมส ำเร็ จ ของงำนสูง กว่ำ ต้ น ทุน ที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง และเงิ น กู้ ยื ม ระยะสัน้ จำก
บุคคลภำยนอก ซึ่งเกิดจำกกำรที่กลุม่ บริ ษัทมีกำรกู้ยืมเงินจำกบุคคลภำยนอกที่มิได้ มีควำมเกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัท
โดยกำรออกตัว๋ สัญญำใช้ เงินอำยุ 3 เดือน โดยหนี ้สินอื่นของกลุม่ บริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมปริ มำณงำนในกลุ่ม
ธุรกิจให้ บริ กำรที่เติบโตขึ ้น โดยมีรำยกำรหลักคือประมำณกำรต้ นทุนค้ ำงจ่ำยเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำกจำก 93.13 ล้ ำนบำทใน
ปี 2557 เป็ น 403.82 ล้ ำนบำทในปี 2558 และ 412.59 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นไตรมำสที่ 1/2559 ซึ่งสำเหตุหลักมำจำกกำร
ขยำยงำนในกลุม่ งำนบริ กำรสำรวจ ออกแบบ และติดตัง้ สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง โดยกลุม่ บริ ษัทมีกำรรับรู้ ต้นทุนตำม
ขันควำมส
้
ำเร็ จของงำนแต่ได้ เจรจำกับเจ้ ำหนี ้ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ แก่ผ้ รู ับเหมำช่วง (Sub-Contract) ให้ ชะลอกำรเรี ยกเก็บ
ค่ำบริ กำรจำกบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรที่บริ ษัทยังไม่สำมำรถเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรจำกลูกค้ ำของกลุม่ บริ ษัทได้
เช่นกันเนื่องจำกลูกค้ ำมีระยะเวลำในกำรจัดทำเอกสำรและตรวจรับมอบงำนค่อนข้ ำงนำนประกอบกับกำรเหลื่อมกัน
ของรอบระยะเวลำกำรวำงบิลของลูกค้ ำและกลุม่ บริ ษัท ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงมีรำยกำรประมำณกำรต้ นทุนค้ ำงจ่ำยจึง
เพิ่มขึ ้นตำมลูกหนีค้ ่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ ยังไม่ได้ เรี ยกเก็บที่เพิ่มขึ ้นนัน่ เอง สำหรับเงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำนัน้
รำยกำรหลักเกิ ดจำกกำรที่กลุ่ม บริ ษั ทได้ รับงำนให้ บริ กำรติดตัง้ สำยเคเบิลใยแก้ วน ำแสงจำนวน 1 โครงกำรซึ่งมี
ระยะเวลำกำรทำงำนตังแต่
้ ช่วงปลำยปี 2556 – 2559 โดยกลุ่มบริ ษัทได้ รับเงินรับล่วงหน้ ำจำกงำนดังกล่ำวเท่ำกับ
417.10 ล้ ำนบำทในปี 2557 ซึง่ เงินมัดจำดังกล่ำวจะลดลงตำมขันควำมส
้
ำเร็ จของงำน โดยในปี 2558 เงินรับล่วงหน้ ำ
จำกงำนให้ บริ กำรติดตังสำยเคเบิ
้
ลใยแก้ วนำแสงลดลงเหลือ 123.72 ล้ ำนบำท และมีเงินรับล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำในกลุม่ ตู้
โทรคมนำคมที่ ก ลุ่ม บริ ษั ท เรี ย กเก็ บ จำกลูกค้ ำอีก จำนวนประมำณ 31.25 ล้ ำนบำท สำหรั บ งวดสิ ้นสุดไตรมำสที่
1/2559 กลุ่มบริ ษัทมีเงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำรวม 129. 17 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้ ณ สิ ้นไตรมำส 1/2559 หนี ้สินอื่น
ของกลุม่ บริ ษัทยังมีรำยกำรที่สำคัญ ได้ แก่ เงินปั นผลค้ ำงจ่ำย 160.50 ล้ ำนบำท ซึ่งเกิดจำกำรที่ในเดือนมีนำคม 2559
คณะกรรมกำรของบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั จิ ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลในแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยจะดำเนินกำรจ่ำยในเดือนเมษำยน
2559, รำยกำรประมำณกำรค่ ำ รื อ้ ถอนจำกโครงกำรโครงข่ ำ ยเคเบิ ล ใยแก้ วน ำแสงให้ เช่ ำ 12.38 ล้ ำนบำท,
ค่ำตอบแทนและคอมมิชชัน่ พนักงำนค้ ำงจ่ำย 10.26 ล้ ำนบำท และหนี ้สินทำงภำษี 10.15 ล้ ำนบำท
งบการเงินรวมเสมือน
หนีส้ ินอื่น

ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท

เงินรับล่วงหน้ ำส่วนเกินกว่ำขันควำมส
้
ำเร็จ

216.80

ณ 31 ธ.ค. 57

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 58

ณ 31 มี.ค. 59

ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
10.18

41.84
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2.15

103.30

4.15

108.31

4.00

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
งบการเงินรวมเสมือน
หนีส้ ินอื่น

ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท

ณ 31 ธ.ค. 57

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 58

ณ 31 มี.ค. 59

ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

6.63

0.31

417.10

21.45

154.97

6.22

129.17

4.77

ประมำณกำรต้ นทุนค้ ำงจ่ำย

72.71

3.42

93.13

4.79

403.82

16.20

412.59

15.23

เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลภำยนอก

32.50

1.53

32.50

1.67

32.50

1.30

32.50

1.20

123.20

5.78

123.89

6.37

113.19

4.54

327.54

12.09

เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ

1/

อื่น ๆ

451.84
21.22 708.46 36.43 807.78 32.42 1,010.10 37.29
รวมหนีส้ ินอื่น
หมำยเหตุ 1) อื่นๆ ประกอบด้ วยเจ้ ำหนี ้อื่น – บุคคลภำยนอก, ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย, ค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย, เงินปั นผลค้ ำงจ่ำย, ภำษีเงินได้ ค้ำงจ่ำย
และหนี ้สินหมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
กลุม่ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ออกและชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ สิ ้นปี 2556 เท่ำกับ 155.00 ล้ ำนบำท และมี
กำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน 2 ครัง้ ในปี 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 ได้ มี
มติอนุมมัติเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 155.00 ล้ ำนบำท เป็ น 375.00 ล้ ำนบำท มูลค่ำทีต่ รำไว้ เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น
โดยมีกำรเรี ยกชำระเต็มจำนวน ต่อมำที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 ได้ มีมติอนุมตั เิ พิ่มทุน
จดทะเบียนจำก 375.00 ล้ ำนบำท เป็ น 500.00 ล้ ำนบำท และมีกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำทีต่ รำไว้ จำก 100.00 บำทต่อ
หุ้น เป็ น 0.50 บำทต่อหุ้น เพื่อเสนอขำยต่อประชำชน
ส่วนเกินทุน
กลุม่ บริ ษัทมีสว่ นเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกันและจำกกำรจ่ำยโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
1.55 ล้ ำนบำท โดยส่วนเกินทุนจำกกำรรวมกิจกำรภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกันเกิดจำกกำรที่บริ ษัทจัดทำงบกำรเงิน
เสมือนโดยถื อเสมือนว่ำบริ ษัทได้ จำหน่ำยเงินลงทุนใน EMAX ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2555 เป็ นจำนวนเงิน 13.52
ล้ ำนบำท ซึ่งรำคำขำยดังกล่ำวเป็ นรำคำที่ต่ำกว่ำรำคำตำมบัญชี เท่ำกับ 0.29 ล้ ำนบำท โดยแสดงเป็ นส่วนลดจำก
กำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกันในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมเสมือนของกลุม่ บริ ษัท
สำหรับส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์นนั ้ เกิดจำกกำรที่บริ ษัทมีกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนใน INN
ให้ แก่ผ้ บู ริ หำรของ INN ในรำคำที่ต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนซึ่งประเมินมูลค่ำโดยผู้ประเมินอิสระ ส่งผลให้
บริ ษัทมีรำยจ่ำยจำกกำรใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ 1.84 ล้ ำนบำท พร้ อมกับบันทึก “ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ น
เกณฑ์” จำนวนเงิน 1.84 ล้ ำนบำท ในส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสะสม
กลุม่ บริ ษัทมีกำไรสะสม ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 เท่ำกับ 203.25 ล้ ำนบำท,
252.85 ล้ ำนบำท, 204.92 ล้ ำนบำท และ 70.24 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเพิม่ ขึ ้นของกำไรสะสมในแต่ละปี เกิดขึ ้น
จำกกำไรเบ็ดเสร็ จของกลุม่ บริ ษัทที่เพิ่มขึ ้น
ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มมี ติอนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลรวม 48.59 ล้ ำนบำท
หรื อเท่ำกับ 31.35 บำทต่อหุ้น, ในปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีกำรจ่ำยเงินปั นผล 2 ครัง้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิกำร
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จ่ำยเงินปั นผลจำนวน 26.56 ล้ ำนบำท และ 240.02 ล้ ำนบำท หรื อเท่ำกับ 17.135 บำทต่อหุ้น และ 154.85 บำทต่อ
หุ้น ตำมลำดับ และสำหรับงวดสิ ้นสุดไตรมำสที่ 1/2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2559 ได้
มีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำนวน 160.50 ล้ ำนบำท หรื อเท่ำกับ 0.214 บำทต่อหุ้น โดยได้ จ่ำยให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นในเดือนเมษำยน 2559
อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน
กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 เท่ำกับ
4.58 เท่ำ, 3.50 เท่ำ, 3.15 เท่ำ และ 4.47 เท่ำ กำรที่อตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทค่อนข้ ำงสูงนัน้
เป็ นผลมำจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจซึง่ มีหนี ้สินที่ไม่ใช่หนี ้สินทำงกำรเงิน เช่น เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ, เงินรับล่วงหน้ ำจำก
ลูกค้ ำ, เงินรับล่วงหน้ ำเกินกว่ำขันควำมส
้
ำเร็ จของงำน และประมำณกำรต้ นทุนค้ ำงจ่ำย ซึง่ เป็ นหนี ้สินทำงกำรค้ ำที่เพิม่
สูงขึ ้นตำมกำรเติบโตของรำยได้ โดยเฉพำะรำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจบริ กำร อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำเฉพำะหนี ้สินที่มี
ภำระดอกเบี ้ยจ่ำยนัน้ กลุม่ บริ ษัทจะมีอตั รำส่วนหนี ้สินทำงกำรเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558
และไตรมำส 1/2559 เท่ำกับ 1.79 เท่ำ, 1.26 เท่ำ, 1.26 เท่ำ และ 1.67 เท่ำ
กำรที่อตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำก 4.58 เท่ำในปี 2556 เป็ น 3.50 เท่ำในปี 2557 และมี
อัตรำส่วนหนี ้สินทำงกำรเงินลดลงจำก 1.79 เท่ำ เป็ น 1.26 เท่ำนัน้ เกิดขึ ้นเนื่องจำกในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทมีกำรชำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยำวที่ก้ มู ำเพื่อใช้ ในโครงกำรเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ เช่ำที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชทังจ
้ ำนวน สำหรับ
ในปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมี อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำก 3.50 เท่ำในปี 2557 เป็ น 3.15 เท่ำในปี 2558
และมีอัตรำส่วนหนี ้สินทำงกำรเงินลดลงจำก 1.260 เท่ำ เป็ น 1.257 เท่ำนัน้ เนื่องจำกกลุ่มบริ ษัทมีกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำก 155.00 ล้ ำนบำท เป็ น 375.00 ล้ ำนบำทเพื่อรองรับกำรเติบโตของกลุ่มธุรกิจ และมีหนี ้สินทำงกำรเงิน
เพิ่มขึ ้นมำกกว่ำหนี ้สินทำงกำรค้ ำจึงส่งผลให้ อตั รำส่วนหนี ้สินทำงกำรเงินต่อทุนลดลงเพียงเล็กน้ อย
สำหรับในไตรมำส 1/2559 กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจำก 3.15 เท่ำในปี 2558
เป็ น 4.47 เท่ำ และมี อัตรำส่วนหนีส้ ินทำงกำรเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรั บตัวเพิ่ มขึน้ จำก 1.26 เท่ำ เป็ น 1.67 เท่ำ
เนื่องจำกบริ ษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกับ
กลุม่ บริ ษัทมีกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลซึง่ ส่งผลให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นลดลง
กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ย เท่ำกับ 3.75 เท่ำ, 4.15 เท่ำ, 3.71 เท่ำ และ
14.57 เท่ำ ในปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 ตำมลำดับ และมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระ
ผูกพันเท่ำกับ 0.23 เท่ำ, 0.14 เท่ำ, 0.02 เท่ำ และ 0.72 เท่ำ ในปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 ตำมลำดับ
ในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจำกปี 2556 ตำมกำรเพิม่ ขึ ้นของกำไร
ก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ และมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพันลดลงเนื่องจำกมีกำรจ่ำยชำระคืน
หนี ้สินและมีรำยจ่ำยลงทุนในบริ ษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ ำสูงกว่ำในปี 2556 ประกอบกับมีกำรจ่ำยเงินปั นผลในปี
2557 ส่งผลให้ อตั รำส่วนในกำรชำระภำระผูกพันลดตำ่ ลงถึงแม้ วำ่ ในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทจะมีกำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษี
เงินได้ สงู กว่ำในปี 2556 ก็ตำม สำหรับในปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพันลดลงเนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่อนหัก
ดอกเบี ้ยจ่ำยและภำษีเงินได้ ลดลงจำก 183.17 ล้ ำนบำทในปี 2557 เป็ น 89.91 ล้ ำนบำท โดยมีสำเหตุสำคัญมำจำก
กำรเพิม่ ขึ ้นของลูกหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บเป็ นหลักและมีภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยชำระเพิ่มขึ ้น โดย
รำยกำรหลักได้ แก่กำรจ่ำยเงินปันผลเป็ นจำนวน 266.58 ล้ ำนบำทในปี 2558 สำหรับไตรมำส 1/2559 กลุม่ บริ ษัทมี
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อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและภำระผูกพันเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2558 เนื่องจำกกลุม่
บริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนเพิ่มขึ ้น
โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของลูกหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำม
สัญญำที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558
ทังนี
้ ้ กำรที่กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำะระผูกพันต่ำกว่ำ 1.00 เท่ำนัน้ เนื่องจำกกำร
ที่กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนน้ อยกว่ำภำระผูกพันซึง่ ได้ แก่ กำรจ่ำยชำระหนี ้สิน, รำยจ่ำยลงทุน, กำร
ซื ้อสินทรัพย์ และกำรจ่ำยเงินปั นผล เนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทมีวงจรเงินสดเป็ นระยะเวลำประมำณ 45-65 วัน ทำให้ กลุม่
บริ ษัทต้ องจัดหำแหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ยืมเพิ่มเติมในระหว่ำงที่ยงั ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ ำได้ โดยกลุม่ บริษัท
ได้ รับกำรสนับสนุนจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง ซึง่ สถำบันกำรเงินดังกล่ำวต่ำงเข้ ำใจในลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ของกลุม่ บริ ษัทเป็ นอย่ำงดี จึงให้ กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำ
งบการเงินรวม

งบการเงินรวมเสมือน
รายการ

3.15

ม.ค.-มี.ค.
2558
n.a.

ม.ค.-มี.ค.
2559
4.47

1.26

1.26

n.a.

1.67

3.75

4.15

3.71

11.44

14.57

0.23

0.14

0.02

0.80

0.72

2556

2557

2558

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ )

4.58

3.50

อัตรำส่วนหนี ้สินทำงกำรเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ )

1.79

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ย ( เท่ำ )
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน (เท่ำ)

กระแสเงินสดและอัตรำส่วนสภำพคล่อง
กระแสเงินสด
กลุม่ บริ ษัทมีเงินสดสุทธิได้ มำ (ใช้ ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำนในปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559
เท่ำกับ 100.64 ล้ ำนบำท, 104.64 ล้ ำนบำท, 25.30 ล้ ำนบำท และ 115.55 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ในปี 2556 กลุ่ม
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน 100.64 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทมีกำไรสุทธิก่อนภำษี
เงินได้ หลังรำยกำรปรับปรุง 166.67 ล้ ำนบำท และมีกระแสเงินสดรับจำกกำรที่มเี จ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นถึง
577.16 ล้ ำนบำท เนื่องจำกรำยได้ หลักในปี 2556 มำจำกกลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำซึง่ บริ ษัทมีกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำจำกคูค่ ้ ำ
หลักที่ให้ ระยะเวลำในกำรชำระหนี ้ประมำณ 100-150 วันนับจำกวันขนส่งสินค้ ำ ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ ไปลูกหนี ้
กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น, กระแสเงินสดใช้ ไปในมูลค่ำงำนบริ กำรที่เสร็ จแต่ยงั มิได้ เรี ยกเก็บ และกระแสเงินสดใช้ ไปสินค้ ำ
คงเหลือเพียง (125.56) ล้ ำนบำท, (87.86) ล้ ำนบำท และ (353.87) ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีกระแส
เงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนในปี 2556
ในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน 104.64 ล้ ำนบำท โดยกลุม่ บริ ษัทมี
กำไรสุทธิก่อนภำษี เงินได้ หลังรำยกำรปรับปรุงสูงถึงเท่ำกับ 211.14 ล้ ำนบำท และมีกระแสเงินสดรับจำกกำรที่ลกู หนี ้
กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่นลดลง 255.25 ล้ ำนบำท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ ไปในมูลค่ำงำนบริ กำรที่เสร็ จแต่ยงั มิได้ เรี ยก
เก็บ (200.05) ล้ ำนบำท และมีกระแสเงินสดใช้ ไปในเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น (98.68) ล้ ำนบำท ซึง่ เกิดจำกกำรที่มี
รำยได้ จำกกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรเพิ่มขึ ้นมำกในปี 2557
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สำหรับปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปจำกกิจกรรมดำเนินงำนลดลงเป็ น 25.30 ล้ ำนบำท โดย
มีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่มีลกู หนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น, มูลค่ำงำนที่เสร็ จแต่ยงั มิได้ เรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้น (89.14) ล้ ำนบำท
และ (457.56) ล้ ำนบำทตำมลำดับ ในขณะที่มีกำไรสุทธิ ก่อนภำษี เงินได้ หลังรำยกำรปรับปรุงเพียง 366.98 ล้ ำนบำท
ในไตรมำส 1/2559 กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนเพิ่มขึ ้นเป็ น 115.55 ล้ ำน
บำท เมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2558 เนื่องจำกมีมลู ค่ำงำนที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บลดลง 18.41 ล้ ำนบำท ในขณะที่ไตร
มำส 1/2558 มีมลู ค่ำงำนที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้น 223.04 ล้ ำนบำท
ในส่วนของกระแสเงินสดจำกกิ จกรรมลงทุนในปี 2556, 2557, ปี 2558 และไตรมำส 1/2559 นัน้ เท่ำกับ
(124.40) ล้ ำนบำท, 49.60 ล้ ำนบำท, (184.02) ล้ ำนบำท และ (164.74) ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยจ่ำยลงทุนที่
สำคัญในแต่ละปี ได้ แก่ กำรซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ ในสำยกำรผลิตของบริ ษัทย่อย, ลงทุนในส่วนปรับปรุ งอำคำร
รวมทังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องใช้ สำนักงำน เป็ นจำนวนประมำณ (6.00)-(13.00) ล้ ำนบำทในแต่ละปี , ในปี
2556 บริ ษัทมีกำรชำระบัญชี ในบริ ษัท คอร์ เดียโซลูชั่ นส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมที่บริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อด้ อย
ค่ำเงินลงทุนไว้ เต็มจำนวนแล้ ว (10.86) ล้ ำนบำท และกำรเพิ่มขึ ้นของเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ้ำประกัน
(107.19) ล้ ำนบำทซึ่งเพิ่มขึ ้นตำมปริ มำณงำนของกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรที่เพิ่มขึ ้น ในปี 2557 บริ ษัทมีกำรลงทุนเพิ่มใน
TSP (5.00) ล้ ำนบำท, ลงทุนเพิ่มในกิจกำรร่วมค้ ำ IH (8.87) และกำรจ่ำยให้ เงินกู้ยืมให้ แก่บริ ษัทร่วมและกิจกำรร่วม
ค้ ำ (27.24) ล้ ำนบำท สำหรับในปี 2558 บริ ษัทมีกำรจ่ำยเงินให้ ก้ ูยืมแก่บริ ษัทร่ วมและกิจกำร่ วมค้ ำ (136.40) ล้ ำน
บำท เพื่อใช้ ลงทุนในโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ เช่ำของกิจกำรร่ วมค้ ำ และมีกำรลงทุนในโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ ว
นำแสงของบริ ษัท (41.27) ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้ ในปี 2558 บริ ษัทยังมีกำรลงทุนเพิ่มในกิจกำรร่วมค้ ำ IH (26.62) ล้ ำน
บำท และลงทุนเพิ่มในบริ ษัทร่ วม (8.50) ล้ ำนบำท ส่วนในไตรมำส 1/2559 นันรำยจ่
้
ำยหลักในกำรลงทุน ได้ แก่ กำร
ลงทุนในโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง และเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
สำหรับกระแสเงินสดได้ มำ (ใช้ ไป)จำกกิจกรรมจัดหำเงินในปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 นัน้
เท่ำกับ 118.35 ล้ ำนบำท, (187.90) ล้ ำนบำท, 145.40 ล้ ำนบำท และ 62.82 ล้ ำนบำท โดยแหล่งที่มำหลักของกระแส
เงิ น สดจำกกิ จ กรรมจั ด หำเงิ น ในแต่ ล ะปี นั น้ มำจำกกำรกู้ ยื ม จำกสถำบั น กำรเงิ น และกำรกู้ ยื ม ระยะสัน้ จำก
บุคคลภำยนอกเป็ นหลัก นอกจำกนี ้ ในปี 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน 220.00 ล้ ำนบำท
จำกกระแสเงินสดในแต่ ละกิ จกรรมดังกล่ำว ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559
บริ ษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้น เท่ำกับ 94.60 ล้ ำนบำท, (33.65) ล้ ำนบำท, (13.32) ล้ ำนบำท
และ 81.49 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
งบการเงินรวมเสมือน
กระแสเงินสด

งบการเงินรวม

2556

2557

2558

ม.ค.-มี.ค.
2558

ม.ค.-มี.ค.
2559

กำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้

71.26

127.78

277.17

104.24

82.29

กำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ หลังรำยกำรปรับปรุง

166.67

211.14

366.98

114.30

106.84

เงินสุทธิได้ มำ(ใช้ ไป)จำกกิจกรรมดำเนินงำน

100.64

104.64

25.30

61.46

115.55

เงินสดสุทธิได้ มำ(ใช้ ไป)จำกกิจกรรมลงทุน

(124.40)

49.60

(184.02)

0.70

(164.74)

เงินสุทธิได้ มำ(ใช้ ไป)จำกกิจกรรมจัดหำเงิน

118.35

(187.90)

145.40

(66.21)

62.82
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อัตรำส่วนสภำพคล่อง
ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559 กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.02 เท่ำ, 0.98
เท่ำ, 1.07 เท่ำ และ 0.97 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนสภำพคล่องของกลุม่ บริ ษัทอยูใ่ นระดับประมำณ 1 เท่ำมำโดย
ตลอดเนื่อ งจำกกลุ่มบริ ษั ท มี ลูกหนี ก้ ำรค้ ำ , ลูก หนี ค้ ่ำก่ อสร้ ำงตำมสัญ ญำที่เสร็ จแต่ยังไม่ได้ เรี ยกเก็ บ และสิน ค้ ำ
คงเหลือ เพิ่มมำกขึ ้นตำมกำรเติ บโตของยอดขำย และมี เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ำบริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ที่สำมำรถหมุนเวียนนำไปใช้ ชำระ
หนี ้สินระยะสันได้
้ เกือบทังหมด
้
โดยหนี ้สินระยะสันของบริ
้
ษัทส่วนใหญ่ได้ แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงิน ซึง่ ส่วนใหญ่มีกำรค ้ำประกันด้ วยเงินฝำก
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริ ษัทมีอตั รำส่วนสภำพคล่อง
กระแสเงินสดเท่ำกับ 0.08 เท่ำ, 0.07 เท่ำ, 0.01 เท่ำ และ 0.06 เท่ำ ณ สิ ้นปี 2556, 2557, 2558 และไตรมำส 1/2559
ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษัทค่อนข้ ำงต่ำแสดงให้ เห็นถึงกำรที่กลุ่มบริ ษัทมี
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนค่อนข้ ำงน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับภำระหนี ้สินหมุนเวียนที่มีอยู่ เนื่องจำกมีกระแสเงิน
สดใช้ ไปเพื่อรองรับลูกหนี ้กำรค้ ำ, มูลค่ำงำนที่เสร็ จแต่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ และสินค้ ำคงเหลือที่เพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของ
ธุรกิจ
ในกำรประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทนัน้ กลุม่ บริ ษัทได้ รับเครดิตเทอมจำกเจ้ ำหนี ้เป็ นระยะเวลำประมำณ 3060 วัน และมีกำรให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ ำเป็ นระยะเวลำ 30-60 วันเช่นกัน ซึง่ ที่ผำ่ นมำ กลุม่ บริ ษัทมีระยะเวลำชำระหนี ้
เฉลี่ยรวมประมำณกำรต้ นทุนค้ ำงจ่ำยอยู่ในช่วงประมำณ 100-165 วัน และมีระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลี่ย 40-64 วัน
ในขณะที่มีระยะเวลำได้ รับชำระหนี ้เฉลี่ย รวมลูกหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ ประมำณ 80-167 วัน
ส่งผลให้ บริ ษัทมีวงจรเงินสดเท่ำกับ 25.42 วัน ในปี 2556, 48.41 วัน ในปี 2558 และ 64.76 วันในไตรมำส 1/2559 ซึง่
กลุม่ บริ ษัทต้ องจัดหำแหล่งเงินทุนหมุนเวียนมำใช้ ในกำรประกอบธุรกิจในช่วงเวลำดังกล่ำว สำหรับในปี 2557 กลุ่ม
บริ ษัทมีวงจรเงินสด (3.91) วัน เนื่องจำกมีระยะเวลำเครดิตที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนี ้นำนกว่ำระยะเวลำที่ต้องใช้ ในกำรเรี ยก
เก็บหนี ้และจำหน่ำยสินค้ ำ
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวมเสมือน
2556
1.02

2557
0.98

2558
1.07

ม.ค.-มี.ค.2559

0.08

0.07

0.01

0.06

ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย-ปรับปรุง (วัน)

104.16

82.41

89.12

166.02

ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลี่ย (วัน)

43.53

52.88

62.31

63.07

ระยะเวลำชำระหนี ้เฉลี่ย-ปรับปรุง2) (วัน)

122.27

139.19

103.02

164.33

วงจรเงินสด-ปรับปรุง1) (วัน)

25.42

(3.91)

48.41

64.76

อัตรำส่วนสภำพคล่อง(เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)
1)

0.97

หมำยเหตุ 1) คำนวณโดยใช้ ลกู หนี ้กำรค้ ำก่อนหนี ้สงสัยจะสูญและลูกหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้ เรียกเก็บสุทธิ
โดยลูกหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้ เรียกเก็บสุทธิ = ลูกหนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้ เรียกเก็บเฉลี่ย-เงินรับล่วงหน้ ำ
ส่วนเกินกว่ำขันควำมส
้
ำเร็จเฉลี่ย-เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำเฉลี่ย
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16.5ภาระผูกพันด้ านหนีส้ นิ และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และวันที่ 31 มีนำคม 2559 กลุม่ บริ ษัทมีภำระผูกพันจำกกำรค ้ำประกันโดย
ธนำคำรจำนวน 72.01 ล้ ำนบำทรวมกับ 0.47 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ และ 38.78 ล้ ำนบำท รวมกับ
0.85 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ ตำมลำดับ
 ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 และวัน ที่ 31 มี น ำคม 2559 กลุ่ม บริ ษั ท มี ภ ำระผูก พัน ตำมสัญ ญำเช่ ำ
ดำเนินงำน-กรณี กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้เช่ำ โดยมียอดรวมของจำนวนเงินขัน้ ต่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตที่ไม่
สำมำรถยกเลิกได้ รวม 314.42 ล้ ำนบำท และ 320.96 ล้ ำนบำท
16.6 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ จี ะมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนในครัง้ นี ้ จำนวนหุ้นชำระแล้ วของบริ ษัทจะเพิ่มขึ ้นจำก 750.00
ล้ ำนหุ้น เป็ น 1,000.00 ล้ ำนหุ้น เพิ่มขึ ้นจำนวน 250.00 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
25.00 ของทุนชำระแล้ วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำว ซึง่ จะส่งผลกระทบให้ กำไรสุทธิตอ่ หุ้นในปี 2558 ลดลงจำก
0.29 บำทต่อหุ้น เหลือเท่ำกับ 0.22 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ เท่ำกับ 0.50 บำทต่อหุ้น) ดังนัน้ หำกกลุ่มบริ ษัทไม่
สำมำรถประกอบธุรกิจให้ มีผลกำไรเพิ่มขึ ้นเพียงพอที่จะรองรับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นดังกล่ำว จะส่งผลให้ อตั รำส่วนต่ำงๆ
ที่เปรี ยบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรื อจำนวนหุ้นของบริ ษัท อำจจะลดลงในอัตรำร้ อยละ 24.14 เนื่องจำกจำนวนหุ้นที่
ใช้ เป็ นฐำนในกำรคำนวณเพิ่มขึ ้น (Dilution Effect) เช่นกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share) อัตรำผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เป็ นต้ น
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทคำดว่ำในระยะยำวบริ ษัทจะได้ รับผลดีจำกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรนำหุ้นเข้ ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครัง้ นี ้ โดยเงินที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหุ้ นจะนำไปลงทุน และใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ รวมทังบริ
้ ษัทจะได้ รับผลประโยชน์อื่นๆ จำกกำรเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ อำทิ ควำมคล่องตัวในกำรจัดหำแหล่งเงินทุน และภำพลักษณ์ที่ดีในกำรเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่สนับสนุน
ให้ กำรดำเนินธุรกิจมีควำมคล่องตัวมำกขึ ้น เป็ นต้ น ซึ่งจะส่งผลให้ ในอนำคตบริ ษัทจะมีรำยได้ และกำไรสุทธิ ที่เพิ่ม
สูงขึ ้นซึง่ สำมำรถชดเชยกับผลกระทบจำกจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นดังกล่ำวได้
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