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ท่ี บช.034/2558    13 สิงหาคม 2558 
     
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 
 ไตรมาส 2 ปี 2558 ไตรมาส 2 ปี 2557 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

รายไดร้วม 1,177 816 361 44% 
ก าไรสุทธิ 120 22 98 445% 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 1,177 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 361 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 44 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2557 ซ่ึงมีจ านวน 816 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้
จากธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งและธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย 

กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 120 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 98 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 445 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2557 ซ่ึงมีจ านวน 22 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี
เพ่ิมข้ึนและการควบคุมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การวเิคราะห์รายได้ 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 302 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  32 ลา้นบาทหรือร้อยละ 12 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 270 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากค าสัง่ซ้ือของลูกคา้รายใหม่จาก
งานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมข้ึน  

  

 
ไตรมาส 2 ปี 2558 ไตรมาส 2 ปี 2557 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       
ธุรกิจอีเอม็เอส                302  26%               270  33% 32 12% 
ธุรกิจโทรคมนาคม                170  14%               129  16% 41 32% 
ธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง                302  26%               133  16% 169 127% 
ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย                 377  32%               264  32% 113 43% 
รวมรายได้จากธุรกจิหลกั             1,151  98%               796  98% 355 45% 
รายไดอ่ื้น                  26  2%                 20  2% 6 30% 
รวมรายได้             1,177  100%               816  100% 361 44% 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 170 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 41 ลา้นบาทหรือร้อยละ 32 
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากบริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากงานโครงการ จา้งเหมา ออกแบบ จดัหา 
พร้อมติดตั้งระบบส่ือสาร DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ IP Core Network ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค มูลค่าโครงการรวม 470 ลา้นบาท ต่อเน่ืองจากปีก่อน และ ในไตรมาส 2 ปี 2558 มีการรับรู้รายไดจ้ากงานโครงการ
จดัหาและติดตั้งระบบการอ่านเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าแบบอตัโนมติั  (Automatic Meter Reading System) ของการไฟฟ้านคร
หลวง มูลค่าโครงการรวม 189 ลา้นบาทต่อเน่ืองจากปีก่อน ซ่ึงไม่มีการรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2557 

ธุรกจิเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 302 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 169 ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ 127 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในไตรมาส 2 ปี 2558 บริษทัมีการรับรู้รายไดจ้ากงาน
ซ้ือขายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือข่ายท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์  (DR Site) ของการไฟฟ้านครหลวง  มูลค่างานเฉพาะ
ส่วนของบริษทัรวม  169 ลา้นบาท  และงานจดัหาพร้อมติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนใกลป้ระตู
ระบายน ้ าของกรุงเทพมหานคร มูลค่างานรวม 497 ลา้นบาท ซ่ึงทั้ง 2 โครงการดงักล่าวไม่มีการรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 
2557 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษทัมีรายไดส้ าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 377 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  113 ลา้นบาทหรือร้อยละ 43 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน บริษทัมียอดใชบ้ริการผา่น “ตูบุ้ญเติม” ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน  3,657 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 1,122 ลา้นบาทหรือร้อยละ 44 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 2,535 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2558 บริษทัมีตูเ้ติมเงิน “บุญเติม” จ านวน 53,840 ตู ้ 

ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีก าไรขั้นตน้ส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 68 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน  12 ลา้นบาทหรือร้อยละ 21 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 56 ลา้นบาท ขณะท่ีอตัราก าไรขั้นตน้ต่อยอดขายส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 อยูท่ี่
ร้อยละ 22.5 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากไตรมาส 2 ปี 2557 ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 20.7   

  

 
ไตรมาส 2 ปี 2558 ไตรมาส 2 ปี 2557 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจอีเอม็เอส                  68  22.5%                 56  20.7% 12 21% 
ธุรกิจโทรคมนาคม                  56  32.9%                 49  38.0% 7 14% 
ธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง                131  43.4%                 32  24.1% 99 309% 
ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย                 126  33.4%                 79  29.9% 47 59% 
รวมก าไรขั้นต้น                381  33.1%               216  27.1% 165 76% 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7 ลา้นบาทหรือร้อยละ 14 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 49 ลา้นบาท ขณะท่ีอตัราก าไรขั้นตน้ต่อยอดขายส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 
32.9 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2557 ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 38.0 โดยมีสาเหตุหลกัจากงานโครงการในไตรมาส 2 ปี 2558 มี
อตัราก าไรขั้นตน้ท่ีต ่ากวา่งานโครงการในไตรมาส 2 ปี 2557 

ธุรกจิเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 

บริษทัมีก าไรขั้นตน้ส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 131 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 99 ลา้นบาทหรือร้อยละ  309 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 32 ลา้นบาท ขณะท่ีอตัราก าไรขั้นตน้ต่อยอดขายส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 อยูท่ี่
ร้อยละ 43.4 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี 2557 ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 24.1 โดยมีสาเหตุหลกัจากงานโครงการในไตรมาส 2 ปี 
2558 มีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีสูงกวา่งานโครงการในไตรมาส 2 ปี 2557 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย 

บริษทัมีก าไรขั้นตน้ส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 126 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน  47 ลา้นบาทหรือร้อยละ 59 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 79 ลา้นบาท ขณะท่ีอตัราก าไรขั้นตน้ต่อยอดขายส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 อยูท่ี่
ร้อยละ 33.4 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี 2557 ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 29.9 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดค้่าโฆษณาบนหนา้จอ
ตูเ้ติมเงิน “บุญเติม” และการบริหารจดัการตน้ทุนบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ไตรมาส 2 ปี 2558 ไตรมาส 2 ปี 2557 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 26 2.3% 20 2.5% 6 30% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 165 14.3% 143 18.0% 22 15% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 26 2.3% 23 2.9% 3 13% 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 30 2.6% 12 1.5% 18 150% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 มีจ านวน  165 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 22 ลา้นบาทหรือร้อยละ 15 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีอตัราค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัอยูท่ี่ร้อยละ 14.3 ลดลงจาก ร้อยละ 18.0 ใน
ไตรมาส 2 ปี 2557 จากการควบคุมค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 มีจ านวน  30 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 18 ลา้นบาทหรือร้อยละ 150 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน สอดคลอ้งกบัก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 
 30 มถุินายน 2558 31 ธันวาคม 2557 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน             4,423             4,576  (153) (3%) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน             1,909             1,746  163 9% 
สินทรัพย์รวม             6,332             6,322  10 0% 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2558 มีจ านวน 6,332 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9 ลา้นบาท  จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  โดย
สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง 153 ลา้นบาท จากเงินลงทุนชัว่คราวของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เพ่ิมข้ึน 164 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของของตูเ้ติมเงิน “ตูบุ้ญเติม” ตามธุรกิจท่ีเติบโตข้ึนของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้า  

                                                                                                                                       หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม  

30 มถุินายน 2558 31 ธันวาคม 2557 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,238 1,290 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (62) (63) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,176 1,227 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2558 และ 31 ธนัวาคม 255 7 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 62 ลา้นบาท 
และ 63 ลา้นบาท  ตามล าดบั  ซ่ึงนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีตและอายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น ฝ่ายบริหารเช่ือวา่ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ
สูญท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

สินค้าคงเหลอื 

          หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม  

30 มถุินายน 2558 31 ธันวาคม 2557 
สินคา้คงเหลือ 1,345 1,308 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (202) (201) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 

1,143 1,107 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ี
คาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จ านวน  202 ลา้นบาท และ 201 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการ
ประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัส้ิน งวด และค านึงถึงการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่น
ขณะนั้น ฝ่ายบริหารเช่ือวา่รายการปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอ
แลว้ 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

         หน่วย: ลา้นบาท 
 30 มถุินายน 2558 31 ธันวาคม 2557 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

หน้ีสินหมุนเวยีน 3,613 3,669 (56) (2%) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 379 358 21 6% 
หนีสิ้นรวม             3,992             4,027  (35) (1%) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม             2,340             2,295  45 2% 

หนีสิ้นรวม 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2558 มีจ านวน 3,992 ลา้นบาท ลดลง 35 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1 จากวนัท่ี  31 ธนัวาคม 
2557 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย
ยงัคงสามารถช าระคืนเงินกูไ้ดต้รงตามเง่ือนไขการช าระหน้ีท่ีไดต้กลงกนัไว ้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีจ านวน 2,340 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 45 ลา้นบาทหรือร้อยละ 2 จากวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลกัจากก าไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เท่ากบั 1.7:1 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 1.8:1 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเงินกูย้มืระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินและการเพ่ิมข้ึนของส่วนของผูถื้อหุน้จากก าไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน 

สภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เท่ากบั 1.2:1 เท่ากบัอตัราส่วน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 เป็นผลมาจากอตัราการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยห์มุนเวยีนต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินหมุนเวยีน
มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและสดัส่วนท่ีเท่ากนั 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


