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ที� บช.023/2559    16 พฤษภาคม 2559 
     
เรื�อง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส 1 ปี 2559 ไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ#ม (ลด) % เพิ#ม (ลด) 

รายไดร้วม 1,239 1,174 65 6% 
กาํไรสุทธิ 106 89 17 19% 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จาํนวน 1,239 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 65ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ>นร้อยละ 6 เมื�อ
เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 ซึ� งมีจาํนวน 1,174 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ>นของ
รายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งและธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จาํนวน 106 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 17 ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ>นร้อยละ 19 เมื�อ
เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 ซึ� งมีจาํนวน 89 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากอตัรากาํไรขั>นตน้ที�
เพิ�มขึ>นจากธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย ทาํใหภ้าพรวมของกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิเพิ�มสูงขึ>น 

การวเิคราะห์รายได้ 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จาํนวน 359 ลา้นบาท ซึ� งใกลเ้คียงกบัรายไดข้องช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน 354 ลา้นบาท 

  

 
ไตรมาส 1 ปี 2559 ไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ#ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 359 29% 354 30% 5 1% 
ธุรกิจโทรคมนาคม 86 7% 234 20% (148) (63%) 
ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 259 21% 213 18% 46 22% 
ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  499 40% 339 29% 160 47% 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 1,203 97% 1,140 97% 63 6% 

รายไดอื้�น 36 3% 34 3% 2 6% 

รวมรายได้ 1,239 100% 1,174 100% 65 6% 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จาํนวน 86 ลา้นบาท ลดลง 148 ลา้นบาท หรือร้อยละ 63 
เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนเนื�องจากไม่มีโครงการใหม่ที�มีมูลค่าสูง เกิดขึ>นในไตรมาส 1 ปี 2559 

ธุรกจิเทคโนโลยทีี#เกี#ยวข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จาํนวน 259 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 46 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 22 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากรายไดจ้ากงานจดัหาพร้อมติดตั>งกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด (CCTV) บริเวณชุมชนใกลป้ระตูระบายนํ> าของกรุงเทพมหานคร มูลค่าตามสัญญา 497 ลา้นบาท โดยโครงการ
ดงักล่าวเริ�มตน้ขึ>นในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 และปัจจุบนัโครงการดงักล่าวใกลจ้ะแลว้เสร็จ 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษทัมีรายไดส้าํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จาํนวน 499 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 160 ลา้นบาท หรือร้อยละ 47 เมื�อเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน บริษทัมียอดใชบ้ริการผ่าน “ตูบุ้ญเติม” สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จาํนวน 4,909 ลา้นบาท 
เพิ�มขึ>น 1,621 ลา้นบาท หรือร้อยละ 33 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 3,288 ลา้นบาท ทั>งนี>  
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีตูเ้ติมเงิน “บุญเติม” จาํนวน 72,475 ตู ้

กาํไรขั8นต้นและอตัรากาํไรขั8นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั>นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จาํนวน 68 ลา้นบาท ลดลง 23 ลา้นบาท หรือร้อยละ 25 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน ซึ�งมีกาํไรขั>นตน้จาํนวน 91 ลา้นบาท ขณะที�อตัรากาํไรขั>นตน้ต่อยอดขายสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 อยูที่�ร้อยละ 19 
ปรับตวัลดลงเช่นเดียวกนัจากไตรมาส 1 ปี 2558 ที�อยูใ่นระดบัร้อยละ 23 โดยมีสาเหตุหลกัจากสัดส่วนของยอดขายจาก
การจาํหน่ายชิ>นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ที�มีอตัรากาํไรขั>นตํ�าเพิ�มสูงขึ>น ทาํใหก้าํไรขั>นตน้และอตัรากาํไรขั>นตน้โดยเฉลี�ยลดลง 

ธุรกจิโทรคมนาคม 

กาํไรขั>นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จาํนวน 28 ลา้นบาท ลดลง 10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 26 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน ซึ�งมีกาํไรขั>นตน้จาํนวน 38 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี อตัรากาํไรขั>นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 กลบัเพิ�มขึ>นจากร้อย
ละ 16 เป็นร้อยละ 33 เนื�องจากโครงการที�เกิดขึ>นในไตรมาส 1 ปี 2559 โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานโครงการขนาดเลก็ ซึ�งจะ
มีอตัรากาํไรขั>นตน้ที�สูงกวา่งานโครงการขนาดใหญ่ 

 
ไตรมาส 1 ปี 2559 ไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ#ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 68 19% 91 26% (23) (25%) 
ธุรกิจโทรคมนาคม 28 33% 38 16% (10) (26%) 
ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 82 32% 79 37% 3 4% 
ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  192 38% 106 31% 86 81% 

รวมกาํไรขั8นต้น 370 31% 314 28% 56 18% 
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ธุรกจิเทคโนโลยทีี#เกี#ยวข้อง 

กาํไรขั>นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จาํนวน 82 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน ซึ� งมีกาํไรขั>นตน้จาํนวน 79 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากกาํไรของงานโครงการ CCTV อยา่งไรก็ดี อตัรากาํไร
ขั>นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 ลดลงจากร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 32 โดยส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากตน้ทุนส่วนเพิ�มที�เกิดขึ>น
ในช่วงของการรับประกนัผลงานโครงการ 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย 

กาํไรขั>นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จาํนวน 192 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 86 ลา้นบาท หรือร้อยละ 81 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั>นตน้จาํนวน 343 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการเติบโตอยา่งต่อเนื�องจากการดาํเนินธุรกิจได้
ตามแผนธุรกิจของบริษทั และการบริหารจดัการตน้ทุนบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อตัรากาํไรขั>นตน้สาํหรับ
ไตรมาส 1 ปี 2559 เพิ�มขึ>นจากร้อยละ 31 เป็นร้อยละ 38 

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ไตรมาส 1 ปี 2559 ไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ#ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 28 2% 23 2% 5 22% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 181 15% 168 14% 13 8% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 22 2% 27 2% (5) (19%) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24 2% 13 1% 11 85% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีจาํนวน 28 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ>นของค่าใชจ่้ายการโฆษณาและส่งเสริมการขายของบริษทั ฟอร์ท 
สมาร์ท เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) (“FSMART”)  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสําหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีจาํนวน 181 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 13 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ขณะที�อตัราค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัเพิ�มขึ>นจากร้อยละ14 เป็นร้อยละ 
15 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินสําหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีจาํนวน 22 ลา้นบาท ลดลง 5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากดอกเบี>ยเงินกูย้มืเพื�อใชใ้นการดาํเนินงานโครงการและการจดัหาทรัพยสิ์นงานลดลง 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีจาํนวน 24 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 11 ลา้นบาท หรือร้อยละ 85 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ซึ�งสอดคลอ้งกบักาํไรที�เพิ�มขึ>น 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 31 มนีาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เพิ#ม (ลด) % เพิ#ม (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 3,719            3,811 (92) (2%) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,300 2,163 137 6% 
สินทรัพย์รวม 6,019            5,974 45 1% 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 มีจาํนวน 6,019 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 45 ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 โดยสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 92 ลา้นบาท จากการรับชาํระเงินจากลูกหนี> งานโครงการที�
ดาํเนินการเสร็จสิ>น ขณะที�สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ�มขึ>น 137 ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ>นของ “ตูบุ้ญเติม” 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี8การค้า  

         หน่วย: ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 มนีาคม 2558 31 ธันวาคม 2558 

ลูกหนี>การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,146 1,348 
หกั ค่าเผื�อหนี>สงสยัจะสูญ (47) (45) 

รวมลูกหนี>การคา้ - สุทธิ 1,099 1,303 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี>สงสัยจะสูญจาํนวน 47 ลา้นบาท และ 45
ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งนโยบายการตั>งค่าเผื�อหนี>สงสยัจะสูญของกลุ่มบริษทัจะขึ>นอยูก่บัประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
และอายุของหนี> ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั>น ฝ่ายบริหารเชื�อว่าค่าเผื�อหนี> สงสัยจะสูญที�มีอยู่ใน
ปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 
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สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย: ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 มนีาคม 2558 31 ธันวาคม 2558 

สินคา้คงเหลือ 1,305 1,230 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (275) (262) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 

1,030 968 

ณ วนัที� 31มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม2558 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 275 ลา้นบาท และ 262 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งกลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่าสุทธิที�จะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปลี�ยนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ที�เกิดขึ>นภายหลงั
วนัสิ>นงวด และคาํนึงถึงการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั>น ฝ่ายบริหารเชื�อว่า
รายการปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บที�มีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งที#มาของเงนิทุน 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 31 มนีาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เพิ#ม (ลด) % เพิ#ม (ลด) 

หนี> สินหมุนเวยีน 2,982 3,184 (202) (6%) 
หนี> สินไม่หมุนเวยีน 377 283 94 33% 
หนี8สินรวม 3,359            3,467 (108) (3%) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,660            2,506 156 6% 

หนี8สินรวม 

หนี> สินรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 มีจาํนวน 3,359 ลา้นบาท ลดลง 108 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3 เมื�อเปรียบเทียบกบั
หนี> สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั>นเพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของงานโครงการ อยา่งไรก็ดี เงินกูย้มืระยะยาวเพิ�มขึ>น เนื�องจากการกูย้ืมเงินเพื�อนาํไปใชใ้นการลงทุนขยายจาํนวนตูบุ้ญ
เติมของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง ทั>งนี>  กลุ่มบริษทัยงัคงสามารถชาํระคืนเงินกูไ้ดต้รงตามเงื�อนไขการชาํระหนี> ที�ไดต้กลงกนัไว ้

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 มีจาํนวน 2,660 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 156 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6 เมื�อเปรียบเทียบ
กบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลกัจากกาํไรสะสมที�เพิ�มขึ>น 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี> สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 เท่ากบั 1.3:1 ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหนี> สิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 1.4:1โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั>นจาก
สถาบนัการเงินและการเพิ�มขึ>นของส่วนของผูถื้อหุน้จากกาํไรสะสมที�เพิ�มขึ>น  
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สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 31 มนีาคม 2559 31 มนีาคม 2558 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 418 95 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (186) 174 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (130) 4 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับงวด 3 เดือน ปี 2559 มีจาํนวน 418 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 323 ลา้นบาท เนื�องจาก
กาํไรที�เพิ�มขึ>นและการลดลงของลูกหนี>การคา้และลูกหนี> อื�น 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสาํหรับงวด 3 เดือน ปี 2559 มีจาํนวน 186 ลา้นบาท เพิ�มขึ>น 360 ลา้นบาท เนื�องจาก
การลงทุนซื>อตูเ้ติมเงินของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง 

กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับงวด 3 เดือน ปี 2559 มีจาํนวน 130 ลา้นบาท เกิดจากการชาํระคืนเงิน
กูย้มืทั>งระยะสั>นและระยะยาว จาํนวน 330 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2559 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 200 ลา้นบาท 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี> สินหมุนเวยีน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 1.2:1 เป็นผล
มาจากอตัราการเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยห์มุนเวียนต่ออตัราการเปลี�ยนแปลงของหนี> สินหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์ไป
ในทิศทางเดียวกนัและสดัส่วนที�เท่ากนั 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


