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Question 

1. จาก Revenue contribution เราตัง้เป้าวา่รายได้จาก ITEL มีทิศทางท่ีสูงขึน้ และเป็นรายได้หลกัในอนาคต 

ท าไมเราไม่ซ้ือหุ้น ITEL เพื่อเพ่ิมสดัส่วนการถือครอง เพราะตอนน้ีหุ้น ITEL มีราคาถกูมาก? 

ตอบ กลุ่มบรษิทัฯมุ่งปรบัสดัสว่นรายไดข้องธุรกจิโทรคมนาคมเพิม่ขึน้จาก 40% เป็น 50% ของรายไดร้วม 

เน่ืองจากตวัธุรกจิโทรคมนาคมเองมผีลการด าเนินการทีโ่ดดเด่น รวมทัง้อยู่ในตลาดทีก่ าลงัเตบิโตสงู อย่างไรกต็าม 

สดัสว่นการถอืครองหุน้ในแต่ละบรษิทัย่อยเป็นสว่นหนึ่งของการบรหิารจดัการความเสีย่ง  ท าใหก้รรมการและ

ผูบ้รหิารยงัไมพ่จิารณาทีจ่ะปรบัสดัสว่นดงักล่าว 

 

2. 1) งานเกาะปันหยี 144 ล้านบาท ชนะอทุธรณ์แล้ว หมายถึงบริษทัจะได้งานน้ีใช่มัย๊คะ? 

ตอบ บรษิทัชนะอุทธรณ์และไดง้านสายเคเบิล้ใตน้ ้าเกาะปันหย ีมลูค่า 144 ลา้นบาทแลว้ คาดว่าจะเซน็สญัญา

ในช่วงไตรมาสที ่3/2563 นี้ 

2) รบกวน update งานเคเบ้ิลใต้น ้า เกาะสมุยด้วยค่ะ? 

ตอบ งานสายเคเบิล้ใตน้ ้าทีเ่กาะสมุย ยงัคงอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ซึง่คาดว่าจะตอ้งใชร้ะยะเวลาอกีพอสมควร 

 

3. บริษทัมีแผนจะซ้ือหุ้นคืนให้ครบก าหนดท่ีตัง้ไว้อย่างไรครบั? 

ตอบ ตัง้แต่วนัที ่23 เมษายน 2563 เป็นตน้มา บรษิทัวางแผนทีจ่ะซือ้หุน้คนืในทุกวนัท าการ วนัละประมาณ 

300,000 หุน้ (ยกเวน้ช่วงทีต่ลาดหลกัทรพัยป์ระกาศหา้มมกีารซือ้คนื เช่น ช่วงทีบ่รษิทัจะมหีรอือยู่ระหว่างการ

เปิดเผยขอ้มลูงบการเงนิ เป็นตน้) โดยช่วงหนึ่งเดอืนทีผ่่านมา บรษิทัซือ้หุน้คนืไดเ้พยีงเฉลีย่วนัละ 50,000 หุน้ 

เน่ืองจากสภาพคล่องของหุน้บรษิทัมไีม่สงูมาก อย่างไรกต็าม จากสภาพคล่องทีเ่พิม่มากขึน้ในปัจจบุนั บรษิทัจะ

ยงัคงเดนิตามแผนเดมิและเชื่อมัน่ว่าบรษิทัจะสามารถซือ้หุน้คนืไดค้รบภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวอ้ย่างแน่นอน  

 

4. 1) ธรุกิจวิศวกรรมเมื่อไหรจ่ะไม่ขาดทุน? 

ตอบ คาดว่าหลงัจากงานโครงการ CC3 เสรจ็สิน้ในช่วงไตรมาสที ่3/2563 ธุรกจิวศิวกรรมจะฟ้ืนตวักลบัมาสูจุ่ด 

Breakeven และเตบิโตไปตามแผนการปรบัสดัสว่นรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯเพื่อท าก าไรอกีครัง้ 

2) ท าไมค่าใช้จา่ยจากการขายและค่าใช้จ่ายบริหารเพ่ิมขึน้สูง 18 ลบ. และ 9 ลบ. จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อน? 

ตอบ ค่าใชจ้่ายจากการขายเพิม่ขึน้จาก 1) ผลกระทบ TFRS 9/ TFRS 16 จ านวน 2 ลบ. 2) ค่าใช่จ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัพนกังาน จ านวน 9 ลบ. 3) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมโครงขา่ย 3 ลบ. ในขณะทีค่่าใชจ้่ายบรหิารเพิม่ขึน้จาก 1) 

ผลกระทบ TFRS 9/ TFRS 16 จ านวน 2 ลบ. 2) ผลต่างค่าเงนิ USD ตอนทีน่ าสนิคา้เขา้และตอนจ่ายหนี้คนื

สถาบนัทางการเงนิ จ านวน 8 ลบ. 
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3) IMED จะท าอะไรบ้าง? มีโครงการรยึงั? 

ตอบ IMED มุ่งเน้นทีจ่ะน าเทคโนโลยมีาพฒันาวงการแพทยข์องประเทศไทย ปัจจุบนั บรษิทัไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูน้ า

เขา้และจดัจ าหน่ายกลอ้งสอ่งตรวจผวิหนงั (Dermoscopy) ซึง่เป็นวธิกีารสมยัใหม่ทีใ่ชใ้นการวนิจิฉยัโรคหรอืเน้ือ

งอกต่างๆบนผวิหนงัโดยไม่ตอ้งมกีารแทรกแซงทางศลัยกรรม 

 

5. การปรบัสดัส่วนรายได้ขายสายสญัญาณ 45% โทรคมนาคม 50% และวิศวกรรม 5% จะเหน็ได้ในปีใด? 

ตอบ การปรบัสดัสว่นรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯจะเกดิขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสดัสว่น 45:50: 5 นัน้ คาดว่าจะ

เหน็ผลไดช้ดัเจนตัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไป   

 

6. ช่วงท่ีเหลือของปีน้ี มีแผนเข้าประมูลงานใหมมู่ลค่าเท่าไร? คาดหวงัได้งานก่ี%? 

ตอบ ช่วงครึง่ปีหลงันี้ บรษิทัมแีผนเขา้ประมลูโครงการใหม่ คอื งาน Transmission Line 115KV จงัหวดัน่าน 

มลูค่า 110 ลบ. งาน Substation รงัสติใต ้2 มลูค่า 287 ลบ. เป็นตน้ ปัจจุบนั เนื่องจากธุรกจิวศิวกรรมม ีBacklog 

รอรบัรูร้ายไดใ้นปี 2563 อยู่อกีประมาณ 800 ลบ. ดงันัน้ จากเป้าหมายทีว่างไวท้ัง้ปี บรษิทัไม่คาดหวงัจะได้

จ านวนงานทีส่งู แต่จะเน้นและคาดหวงัเฉพาะงานทีบ่รษิทัมคีวามเชีย่วชาญและมอีตัราก าไรขัน้ตน้สงูกว่า 20% 

เท่านัน้ 

 

7. 1) แนวโน้มธรุกิจ Distribution ไตรมาสท่ีเหลือของปีน้ี จะเหน็ก าไรกลบัมาเติบโต Y-Y หรอืไม่คะ? 

ตอบ  ในไตรมาสทีเ่หลอืของปี 2563 บรษิทัมองว่าธุรกจิ Distribution มแีนวโน้มก าไรในแต่ละไตรมาสเตบิโต

สงูขึน้กว่าปีทีแ่ลว้ เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการขาย (การซ่อมแซมโครงขา่ยและอื่นๆ รวมจ านวน 6 ลบ.) ของไตร

มาส 1/2563 นี้เป็นผลกระทบแบบ One-time 

 

2) ทิศทาง Gross margin ของธรุกิจ engineering ไตรมาสท่ีเหลือของปีน้ี? 

ตอบ  ทศิทางอตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกจิวศิวกรรมในปี 2563 ยงัคงเป็นไปตามงาน 2 โครงการใหญ่ของสนามบนิ

สวุรรณภูมทิีจ่ะเสรจ็สิน้และสง่มอบภายในไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้ตามล าดบั โดยแนวโน้มอตัราก าไรขัน้ตน้ในแต่

ละไตรมาส คาดว่าจะเป็นบวกเลก็น้อย 

 

8. Backlog จะรบัรูปี้น้ีเท่าไหร?่ ปีหน้าเท่าไหรค่ะ? 

ตอบ  ยอด Backlog ณ 31 มนีาคม 2563 เท่ากบั 1,444 ลา้นบาท จะถูกรบัรูใ้นปี 2563 ประมาณ 800 ลา้นบาท 

และปี 2564 ประมาณ 600 ลา้นบาท  
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9. 1) ทิศทางค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าขึน้ ธรุกิจมีแนวทางบริหารจดัการอย่างไร? 

ตอบ แนวทางทีบ่รษิทัใชใ้นการรบัมอืกบัค่าเงนิทีผ่นัผวน คอื การใชอ้ตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า (Forward 

exchange rate) 

2) การคลายลอ็คดาวน์มีผลดีต่อธรุกิจมากน้อยแค่ไหน? 

ตอบ การประกาศคลาย Lockdown มผีลดกีบัทุกธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯมาก ส าหรบัธุรกจิ Distribution ลกูคา้ทีม่ี

หน้ารา้นมคีวามเชื่อมัน่ทีจ่ะสัง่และ stock สนิคา้เพิม่ขึน้เพื่อรองรบัความตอ้งการของ end users ทีเ่ตบิโตขึน้ทุกวนั  

ส าหรบัธุรกจิโทรคมนาคม ลกูคา้ทีป่ระกอบธุรกจิโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ๆต่าง กลบัมาเปิดด าเนินการกนั

ตามปกต ิท าใหบ้รษิทักลบัมามรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเช่าโครงขา่ยความเรว็สงูกบัลกูคา้กลุ่มนี้ และธุรกจิ

วศิวกรรม การเขา้ถงึหน้างาน การท างานของผูร้บัเหมา และการประสานงานกบัทุกภาคสว่น มคีวามราบรื่นและ

สะดวกมากขึน้ ท าใหเ้กดิความกา้วหน้าของงานมากกว่าตอน Lockdown 100% 

 

3) ภาพรวมผลงานในช่วงไตรมาส 2/2563 เมื่อเทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ตอบ  ภาพรวมผลการด าเนินงานในช่วง เม.ย. และ พ.ค. 2563 นี้ มทีศิทางทีด่ขี ึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน 

 

10. Selling expense ของธรุกิจ Distribution ท่ีเพ่ิมขึน้กวา่ 27% YOY มีส่วนท่ีเป็น one-time ประมาณเท่าไร

ครบั? และจะมีแนวโน้มลดลงใน Q ถดัๆไปไหมครบั? 

ตอบ ค่าใชจ้่ายในการขายซึง่เพิม่ขึน้ในไตรมาส 1/2563 27% YOY เกดิจากค่าใชจ้่ายทีเ่ป็น One-Time Effect

ประมาณ 6 ลบ. และค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ตามปกต ิประมาณ 11 ลบ. (ประกอบดว้ย TFRS9/ TFRS16 2 ลบ. และ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังาน 9 ลบ.)  โดยค่าใชจ้่ายในการขายมแีนวโน้มลดลงในไตรมาสต่อๆไป 

 

11. จาก ITEL-W1 มีราคาแปลงท่ี 5 บาท ซ่ึงคงเป็นไปได้ยาก เรามีวิธีจดัการกบั W1 ดงักล่าวอย่างไร?  

มีการขายออกไปบ้างหรอืไม่? 

ตอบ บรษิทัยงัไมม่นีโยบายทีจ่ะขาย ITEL-W1 

 

12. 1) รบกวนช่วยทวนโครงการท่ีได้มีการยื่นอทุธรณ์ช่ืออะไร? มูลค่าโครงการประมาณเท่าไหร?่ 

ตอบ งานทีย่งัคงอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์คอื งานโครงการ สายเคเบิล้ใตน้ ้า เกาะสมยุ มลูค่าประมาณ 1,230 

ลา้นบาท 

2) แผนประมูลงานใหมใ่นช่วงท่ีเหลือปี 2563 
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ตอบ ชว่งครึง่ปีหลงันี้ บรษิทัมแีผนเขา้ประมลูโครงการใหม่ คอื งาน Transmission Line 115KV จงัหวดัน่าน 

มลูค่า 110 ลบ. งาน Substation รงัสติใต ้2 มลูค่า 287 ลบ. เป็นตน้ ปัจจุบนั เนื่องจากม ีBacklog ของธุรกจิ

วศิวกรรมรอรบัรูร้ายไดใ้นปี 2563 อยู่อกีประมาณ 800 ลบ. ดงันัน้ จากเป้าหมายทีว่างไวท้ัง้ปี บรษิทัไมค่าดหวงั

จะไดจ้ านวนงานทีส่งู แต่จะเน้นและคาดหวงัเฉพาะงานทีบ่รษิทัมคีวามเชีย่วชาญและมอีตัราก าไรขัน้ตน้สงูกว่า 

20% เท่านัน้ 

 

13. กงัวลเรือ่ง Gross margin ของธรุกิจ Distribution ท่ีลดลงค่อนข้างเยอะใน Q1 อยากทราบวา่แนวโน้ม

อตัราก าไรในช่วงท่ีเหลือของปีจะค่อยๆดีขึน้ไหมครบั? และปกติทางบริษทัมีการปรบัราคาสินค้าในช่วง

ใดของปีบา้ง? เพื่อให้สะท้อนกบัต้นทุนสินค้าท่ีสัง่จาก supplier 

ตอบ บรษิทัคาดว่าแนวโน้มอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกจิ Distribution จะปรบัตวัสงูขึน้ในไตรมาสต่อๆไปหาก

สดัสว่นรายไดข้องสนิคา้กลุ่ม Networking โตมากขึน้ และปัจจุบนับรษิทัมกีารพจิารณาปรบัราคาสนิคา้จ านวน 2 

ครัง้ต่อปี (ตน้ปี และกลางปี) เพื่ออพัเดททัง้รายการสนิคา้และราคาใหม้คีวามเหมาะสม 

 

 


