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Question 

1. จากงบ Q2 สงัเกตว่าบริษทัมีเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ ท่ีลดลงอย่างมากจาก 800 ล้านบาท 

เหลือ 390 ล้านบาท อยากสอบถามว่าเงินฝากน้ีใช้ส าหรบัด าเนินการโครงการใด ? คาดว่าจะได้รบัเงินคืน

ทัง้หมดเมื่อใด ? และบริษทัมีแผนจะบริหารเงินสดส่วนน้ีอย่างไร ? 

ตอบ เงนิฝากดงักล่าวนี้ใชส้ าหรบัด าเนินโครงการจดัซือ้พรอ้มตดิตัง้ระบบขนส่งผูโ้ดยสารอตัโนมตั ิ(APM) หรอื 

CC4 โดยบรษิทัฯคาดจะไดร้บัเงนิคนืทัง้หมดเมื่อสญัญาโครงการน้ีสิน้สดุลงในช่วงปลายไตรมาสที ่1 ปี 2564 และ

บริษัทฯ วางแผนที่จะเก็บเงินส่วนนี้ไว้เป็นส ารองเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานภายในให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและยัง่ยนืในช่วงทีส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ยงัมคีวามไม่แน่นอน 

 

2. จากนโยบายของบริษทัท่ีจะลดสดัส่วนโครงการวิศวกรรมลง และธุรกิจโทรคมนาคม ITEL กส็ามารถ

ระดมทุนได้เองจากตลาดหลกัทรพัยอ์ยู่แล้ว และธุรกิจ Trading กเ็ป็น Cash cow อยู่แล้ว จึงเข้าใจว่า

อนาคตบริษทัน่าจะมีเงินสดเหลือค่อนข้างมากกว่า (พิจารณาจากงบเด่ียวท่ีช าระหน้ีไปเกือบจะหมดแล้ว) 

มีโอกาสไหมครบัท่ีบริษัทจะพิจารณาเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มากขึ้น หรือปรบัให้จ่าย

มากกว่าปีละ 1 ครัง้ ? 

ตอบ บรษิทัฯ ไดม้กีารพดูคุยหารอืกบัคณะกรรมการบรษิทัในประเดน็ดงักล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และมโีอกาสทีจ่ะ

ปรบัเปลีย่นนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอนาคต  

 

3. ผลประกอบการครึง่ปีหลงัจะเติบโตกว่าครึง่ปีแรก หรอืไม่ ? เพราะอะไร ? 

ตอบ ผลประกอบการครึ่งปีหลงั มแีนวโน้มที่จะเติบโตกว่าครึ่งปีแรก ด้วยปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี ธุรกิจจดัจ าหน่าย

สายสญัญาณมแีนวโน้มรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นสูงขึน้จาก Product Mix ที่เปลี่ยนไป ธุรกจิโทรคมนาคม

สามารถต่อสญัญาลกูคา้เดมิและเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ ในขณะที่รายไดส้่วนของการใหบ้รกิารโครงข่ายจากโครงการ

อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงูในพืน้ทีห่่างไกล (USO Phase 2) มกีารรบัรูต่้อเนื่อง และงานโครงการต่างๆของธุรกจิ

วศิวกรรมยงัด าเนินไปไดต้ามแผน รวมทัง้คาดจะมกีารชนะประมลูงานโครงการทีบ่รษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญเขา้มา

เพิม่เตมิ 

 

4. Back log 1,385 ล้านบาท รบัรูช่้วงท่ีเหลือปีน้ีเท่าไหร?่ 

ตอบ Backlog จ านวน 1,385 ลา้นบาท คาดจะทยอยรบัรูใ้นช่วงทีเ่หลอืของปี 2563 นี้ จ านวน 750 ลา้นบาท 
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5. ช่วงท่ีเหลือของปีน้ี จะเข้าประมูลงานมูลค่ารวมๆ เท่าไหร ่? แบ่งเป็นงานอะไรบ้าง ? 

ตอบ บรษิทัฯ เตรยีมจะเขา้ประมลูงานใหมม่ลูค่ารวมประมาณ 2,540 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยงานโครงการ ดงันี้ 

1. โครงการก่อสรา้งเคเบิล้ลอดใตแ้ม่น ้าเจา้พระยา มลูค่า ~ 90 ลา้นบาท 

2. โครงการก่อสรา้งเคเบิล้ใตน้ ้า เกาะสชีงั จงัหวดัชลบุร ีมลูค่า ~700 ลา้นบาท 

3. โครงการก่อสรา้งเคเบิล้ใตน้ ้า เกาะเต่า จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี มลูค่า ~1,750 ลา้นบาท 

โดยคาดว่างานโครงการก่อสรา้งเคเบิล้ใต้น ้าไปยงัเกาะสชีงัและเกาะเต่าจะเปิดใหเ้ขา้ประมูลในช่วงปี 2564 

อย่างไรกต็าม จาก Backlog ทีค่าดว่าจะทยอยรบัรูใ้นช่วงทีเ่หลอืของปี 2563 นี้ จ านวน 750 ลา้นบาทนัน้ บรษิทัฯ 

สามารถบรรลุเป้าหมายรายไดธุ้รกจิวศิวกรรมที ่1,214 ลา้นบาทแลว้  

6. อพัเดทความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเคเบ้ิลใต้น ้า เกาะปันหยี จงัหวดัพงังา มูลค่า 144 ล้านบาท และ

โครงการก่อสรา้งเคเบ้ิลใต้น ้า เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มูลค่า 1,230 ล้านบาท ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ? 

ตอบ บรษิัทฯ คาดจะเซน็สญัญาโครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น ้า เกาะปนัหย ีจงัหวดัพงังา มูลค่า 144 ล้านบาท 

ในช่วงปลายไตรมาส 3 ปีนี้ หลงัจากทีย่ื่นอุทธรณ์ชนะ ในขณะที่โครงการก่อสรา้งเคเบิล้ใต้น ้า เกาะสมุย จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี มูลค่า 1,230 ล้านบาท ปจัจุบนัยงัคงอยู่ในกระบวนการของการฟ้องร้องที่ศาลปกครอง ซึ่งคาดว่า

จะตอ้งใชร้ะยะเวลาอกีพอสมควรกว่าทีจ่ะทราบผล  

 

7. รบกวนสอบถามเรือ่งการตัง้บริษทัย่อยท าธรุกิจ เฮลแคร&์เทคโนโลยี นัน้มีแนวทางยงัไง? 

และเป้าหมายภาพรวมธรุกิจ Q3/2563 มีโอกาสดีขึน้กว่า Q2/2563 หรอืไม่ ? เพราะอะไร ? 

ตอบ บรษิทัอนิเตอรล์ิง้ค ์เมดคิลั จ ากดั มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยทีางการแพทยม์าพฒันาประเทศไทย แนวทางที่

วางไวค้อื บรษิทัฯ จะประกอบธุรกจิน าเขา้และจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีม่เีทคโนโลยทีนัสมยัเพื่อรองรบั

การเตบิโตของตลาดเฮลแคร ์และคาดภาพรวมธุรกจิ Q3/2563 ดกีว่า Q2/2563 ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวไปในขอ้ 3 

 

8. การปรบัเปล่ียนนโยบายทางการตลาดใน Q2 ท่ีท าให้ SG&A Cost ลดลงค่อนข้างมาก จะยงัคงมีผล

ต่อเน่ืองใน Q ถดัๆไปไหมครบั ? บริษัทคิดว่าการจดังานสมัมนาในโรงแรม หรือการโฆษณาบน Bill 

Board ยงัมีความจ าเป็นอยู่ไหมครบั? 

ตอบ  คาดว่า SG&A Cost ในไตรมาสถดัๆไปจะเพิม่ขึน้มาในระดบัปกตเิมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน

หน้า เนื่องจากในทุกๆปี ตารางกิจกรรมทางการตลาดจะค่อนข้างแน่นในช่วงครึ่งปีหลงัอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น 

Midyear Expo และงาน Cabling Contest ในทุกภูมภิาค อย่างไรกต็าม ปจัจุบนั บรษิทัฯ ทดลองจดังานสมัมนา

ต่างๆและการอบรมในรูปแบบผสม offline + online และหากประสบความส าเรจ็ ก็มแีนวโน้มทีจ่ะจดัเป็น online 

อย่างเตม็รปูแบบในอนาคต สว่นการโฆษณาบน Bill Board บรษิทัฯ คดิว่าไม่มคีวามจ าเป็นจงึไดย้กเลกิไป 1-2 ปี

แลว้ และมุ่งเน้นท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์แทน 
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9. อยากสอบถาม Gross Profit margin ของธรุกิจ CC4 ว่าอยู่ท่ีก่ี % ครบั ? 

ตอบ 2% 

 

10. Warehouse ใหม่สร้างเสรจ็และเร่ิมใช้งานแล้วหรือยงัครบั? ธุรกิจ Distribution ยงัมีความจ าเป็นต้องมี

การลงทุนอะไรเพ่ิมเติมอีกไหมครบั ? 

ตอบ ปจัจุบนั Warehouse ใหม่ด าเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ไปกว่า 95% โดยจะเริม่เปิดใชง้านในเดอืนกนัยายน 

ปี 2563 นี้  และธุรกจิจดัจ าหน่ายยงัไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งลงทุนใดๆเพิม่เตมิในปีนี้ 

 

11. ขอรบกวนช่วยอธิบายว่าการขาดทุนค่าเงินในไตรมาส 2 เกิดจากปัจจยัอะไรครบั ? 

ตอบ ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (Unrealized Loss on Exchange Rate) ในไตรมาส 2 นี้ยงั

ยงัคงเกดิการท า Fully Forward บนเงนิยูโรส าหรบัใชจ้่ายงานโครงการ CC4 ถงึแมว้่าบรษิทัฯ ไดป้รบัต้นทุนให้

สะทอ้นอตัราแลกเปลีย่นในตลาด ณ วนัที ่31 ธ.ค. 62 ไปแลว้ แต่ค่าเงนิยโูรในปี 2563 ยงัมคีวามผนัผวนมากจาก

สิน้ปี 2562 ท าใหก้าร mark to market ทางบญัชยีงัคงมตีวัเลขขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 

 


