รายงานการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน สาหรั บไตรมาสที่ 3 และงวดเก้ าเดือนแรก ปี 2559

ผลประกอบการ
รายได้
ในไตรมาสที่ 3 และ งวดเก้ าเดือนแรกปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ จานวน 808 และ 2,300 ล้ านบาทตามลาดับเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกับของปี ก่อนแล้ ว ลดลงจานวน 1 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.2 ในไตรมาสที่ 3 และ เพิ่มขึ ้น
16 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.7 ในงวดเก้ าเดือนแรก เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นเพิ่มขึ ้น
จานวน 112 ล้ านบาท เกิดจากการรับรู้กาไรจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่
ต้ นทุนสินค้ าและบริการ
ไตรมาสที่ 3 และ งวดเก้ าเดือนแรกปี 2559 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายและบริ การจานวน 595 และ 1,689 ล้ านบาทตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกับของปี ก่อนแล้ ว ลดลงจานวน 30 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 4.9 ในไตรมาสที่ 3 และ
ลดลงจานวน 55 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 3.1 ในงวดเก้ าเดือนแรก เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริ ษัทฯ
บันทึกประมาณการต้ นทุนงานโครงการของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ เพิม่ ขึ ้นจานวน 15 ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่ายขายและบริหาร
ไตรมาสที่ 3 และ งวดเก้ าเดือนแรกปี 2559 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายขายและบริ หารจานวน 117 และ 374 ล้ านบาทตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกับของปี ก่อนแล้ ว ลดลงจานวน 19 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 16 ในไตรมาสที่ 3 และ
ลดลงจานวน 22 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 6 ในงวดเก้ าเดือนแรก เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริ ษัทฯ
บันทึกประมาณการค่าใช้ จา่ ยในงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ เพิ่มขึ ้นจานวน 16 ล้ านบาท
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ไตรมาสที่ 3 และ งวดเก้ าเดือนแรกปี 2559 บริ ษัทฯ มีภาระภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลจานวน 15 และ 42 ล้ านบาทตามลาดับ
เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 4 และ 15 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 43 และ ร้ อยละ 56 ตามลาดับ
เนื่องจากผลกาไรทีเ่ พิ่มขึ ้น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ไตรมาสที่ 3 และ งวดเก้ าเดือนแรกปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรสาหรับเบ็ดเสร็ จรวมจานวน 80 และ 193 ล้ านบาทตามลาดับ
เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 45 และ 84 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 125 และร้ อยละ 77 ตามลาดับ
เนื่องจากผลกาไรที่เพิ่มขึ ้น โดยส่วนหนึง่ เกิดจากกาไรจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 3,000 ล้ านบาท ลดลง 141 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 4 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน เกิดจากรายการที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เงินสดรวมรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น 163
ล้ านบาท, ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่ ลดลง 389 ล้ านบาท โดยลูกหนี ้ส่วนใหญ่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระเงิน, ลูกหนี ้กิจการที่
เกี่ยวข้ องกันลดลง 10 ล้ านบาท, รายได้ ยงั ไม่เรี ยกชาระเพิ่มขึ ้น 43 ล้ านบาท, ต้ นทุนงานระหว่างรอติดตังเพิ
้ ่มขึ ้น 40 ล้ าน
บาท ซึง่ เป็ นไปตามขันตอนการด
้
าเนินการติดตังของงาน
้
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 21 ล้ านบาท เกิดจากรายการ
ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 4 ล้ านบาท อุปกรณ์สทุ ธิลดลง 15 ล้ านบาท สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลดลง 10 ล้ านบาท เงินทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ ้น 65 ล้ านบาท เกิดจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ โดย
สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทลดลงจากอัตราร้ อยละ 60 เหลืออัตราร้ อยละ 20 จึงบันทึกเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ น
เงินเงินทุนในบริษัทร่วมแทน
หนีส้ นิ
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 1,052 ล้ านบาท ลดลง 173 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 14 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน เกิดจากรายการที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันลดลง
้
23 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ า
และเจ้ าหนี ้อื่นลดลง 112 ล้ านบาท, ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายลดลง 77 ล้ านบาท และต้ นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระเพิ่มขึ ้น 12 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ห้ ุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีสว่ นของผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นส่วนของบริษัทจานวน 1,943 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 47 ล้ านบาท คิดเป็ น
อัตราเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เกิดจากบริษัทมีกาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวดเก้ าเดือนแรกปี 2559 จานวน 193
ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยลดลง 14 ล้ านบาท และในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
ประกอบการปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจานวน 146 ล้ านบาท
อัตราส่ วนการเงิน
มีอตั ราส่วนที่สาคัญคือ
อัตราส่ วน

ณ 30 กันยายน 2559

ณ 30 กันยายน 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (เท่ า)

2.2

1.8

อัตราส่ วนหนีส้ นิ ต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น (เท่ า)

0.5

0.8

อัตราส่ วนกาไรขัน้ ต้ น (%)

21.9

22.4

อัตราส่ วนกาไรสุทธิ (%)

8.3

4.7

อัตราส่ วนมูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

4.4

4.1
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