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ท่ี บช.047/2557    14 พฤศจิกายน 2557 
     
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 
 ไตรมาส 3 ปี 2557 ไตรมาส 3 ปี 2556 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

รายไดร้วม 1,193 1,012 181 18% 
ก าไรสุทธิ 115 81 34 42% 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 จ านวน 1,193 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 181 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18
เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2556 ซ่ึงมีจ านวน 1,012 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึน
ของรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคม 

กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 จ านวน 115 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 34 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2556 ซ่ึงมีจ านวน 81 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากก าไรขั้นตน้ท่ี
เพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 

การวเิคราะห์รายได้ 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 จ านวน 354 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 43 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 311 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัได้รับค าสั่งผลิตเคร่ืองรูดบตัรจากลูกคา้ราย
ใหม่รายหน่ึง 

 

 
ไตรมาส 3 ปี 2557 ไตรมาส 3 ปี 2556 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       
ธุรกิจอีเอม็เอส 354 30% 311 31% 43 14% 
ธุรกิจโทรคมนาคม 309 26% 95 9% 214 225% 
ธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 223 19% 376 37% (153) (41%) 
ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  283 24% 214 21% 69 32% 
รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 1,169 98% 996 98% 173 17% 
รายไดอ่ื้น 24 2% 16 2% 8 50% 
รวมรายได้ 1,193 100% 1,012 100% 181 18% 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 จ านวน 309 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 214 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 บริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากงานโครงการ 
งานจา้งเหมา ออกแบบ จดัหา พร้อมติดตั้งระบบส่ือสาร DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ IP 
Core Network ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่ารวม 470 ลา้นบาท และโครงการจดัซ้ืออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูง ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มูลค่ารวม 50 ลา้นบาท งานโครงการใหม่ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 ไดแ้ก่ งานจดัหาและติดตั้งระบบการอ่านเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าแบบอตัโนมติั (Automatic Meter 
Reading System) ของการไฟฟ้านครหลวง มูลค่ารวม 189 ลา้นบาท 

ธุรกจิเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 จ านวน 223 ลา้นบาท ลดลง 153 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2556 บริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากงานติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์เก่ียวกบักลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ของส านกัการจราจรและขนส่ง  

ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษทัมีรายไดส้ าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 จ านวน 283 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 69 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน บริษทัมียอดใชบ้ริการผ่าน “ตูบุ้ญเติม” ส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 จ านวน 2,708 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
864 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 47 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 1,844 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2557 บริษทัมีตูเ้ติมเงิน “บุญเติม” จ านวน 39,769 ตู ้ 

ก าไรขั้นต้น 

บริษทัมีก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 จ านวน 328 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 59 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 269 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้จาก
ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ยตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้รายได ้ทั้งน้ี หากพิจารณาอตัราก าไรขั้นตน้ต่อ
ยอดขายพบวา่ บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย คือ จากร้อยละ 27 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2556  เป็น ร้อย
ละ 28 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 

 

 
ไตรมาส 3 ปี 2557 ไตรมาส 3 ปี 2556 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจอีเอม็เอส 75 21% 85 27% (10) (12%) 
ธุรกิจโทรคมนาคม 91 29% 45 47% 46 102% 
ธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 74 33% 66 18% 8 12% 
ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  88 31% 73 34% 15 21% 
รวมก าไรขั้นต้น 328 28% 269 27% 59 22% 
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ค่าใช้จ่าย 

    หน่วย: ลา้นบาท 
 ไตรมาส 3 ปี 2557 ไตรมาส 3 ปี 2556 เพิม่ (ลด)   % เพิม่ (ลด) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 19 19 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 162 134 28 21% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 24 24 - - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 19 16 3 19% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 มีจ านวน 162 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 28 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21
จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุจากค่าใชจ่้ายในการน าหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์อง
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและค่าใชจ่้ายด าเนินงานของงานโครงการ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 มีจ านวน 19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสอดคลอ้งกบัก าไรก่อนภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 3,661 3,377 284 8% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,404 1,259 145 12% 
สินทรัพย์รวม 5,065 4,636 429 9% 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีจ านวน 5,065 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 429 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากลูกหน้ีการคา้
และสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึนจากการไดรั้บงานโครงการท่ีมากข้ึนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงส่วนใหญ่ คือ ตูเ้ติมเงิน 
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คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้า  

                                                                                                                                       หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม  

30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,135 1,030 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (48) (42) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,087 988 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 48 ลา้นบาท 
และ 42 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีตและอายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น ฝ่ายบริหารเช่ือวา่ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ
สูญท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

สินค้าคงเหลอื 

          หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม  

30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 

สินคา้คงเหลือ 1,080 843 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (183) (165) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 

897 678 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิ
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จ านวน 183 ลา้นบาท และ 165 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการ
ประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัส้ินงวด และค านึงถึงการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่น
ขณะนั้น ฝ่ายบริหารเช่ือว่ารายการปรับลดสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมีความ
เพียงพอแลว้ 
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แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

หนีสิ้น 

         หน่วย: ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

หน้ีสินหมุนเวยีน 2,967 2,677 290 11% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 336 255 81 32% 
หนีสิ้นรวม 3,303 2,932 371 13% 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีจ านวน 3,303 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 371 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึน
ของเงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีการคา้และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงสามารถ
ช าระคืนเงินกูไ้ดต้รงตามเง่ือนไขการช าระหน้ีท่ีไดต้กลงกนัไว ้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีจ านวน 1,762 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 58 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจาก
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 9 เดือน จ านวน 204 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จ านวน 144 ลา้นบาท  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เท่ากบั 1.9:1 เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกนัอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงเท่ากบั 1.7:1 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของเงินเบิกเกิน
บญัชี เจา้หน้ีการคา้และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 
 งวด 9 เดอืน ปี 2557 งวด 9 เดอืน ปี 2556 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 294 338 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (232) (219) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (26) (205) 

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 มีจ านวน 294 ลา้นบาท ลดลง 44 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การเก็บเงินค่าจา้งงานโครงการต่างๆ มีจ านวนท่ีต ่ากวา่ในปีก่อน 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 มีจ านวน 232 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือทรัพยสิ์น 
คือ ตูเ้ติมเงินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 มีจ านวน 26 ลา้นบาท ประกอบดว้ยการจ่ายเงินปัน
ผลจ านวน 144 ลา้นบาท การจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 186 ลา้นบาท และเงินสดรับจากเงิน
เบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว จ านวน 304 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เท่ากบั 1.2:1 อยูร่ะดบัใกลเ้คียงอตัราส่วน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีอยูใ่นระดบั 1.3:1 เป็นผลมาจากอตัราการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยห์มุนเวียนต่ออตัราการ
เปล่ียนแปลงของหน้ีสินหมุนเวยีนมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและสดัส่วนท่ีเท่ากนั 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 


