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ท่ี บช. 033/2559    15 สิงหาคม 2559 
    
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 
 ไตรมาส 2 ปี 2559 ไตรมาส 2 ปี 2558 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

รายไดร้วม 1,307 1,177 130 11% 
ก าไรสุทธิ 89 120 (31) (26%) 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 1,307 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 130 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11
เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2558 ซ่ึงมีจ านวน 1,177 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก การเพ่ิมข้ึน
ของรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสและธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย 

กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 255 9 จ านวน 89 ลา้นบาท ลดลง 31 ลา้นบาท  หรือลดลง ร้อยละ 26 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 ซ่ึงมีจ านวน 120 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของก าไร
ขั้นตน้จากธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลย ีส่งผลใหภ้าพรวมของกลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิลดลง 

การวเิคราะห์รายได้ 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 364 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  62 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21 
เม่ือเปรียบเทียบกบั ช่วงเวลาเดียวกนัของปี ก่อนซ่ึงมีจ านวน 302 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากการจ าหน่าย
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเติบโตข้ึน 

 

 
ไตรมาส 2 ปี 2559 ไตรมาส 2 ปี 2558 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       
ธุรกิจอีเอม็เอส 364 28% 302 26% 62 21% 
ธุรกิจโทรคมนาคม 85 7% 170 14% (85) (50%) 
ธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 283 22% 302 26% (19) (6%) 
ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  537 41% 377 32% 160 42% 
รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 1,269 97% 1,151 98% 118 10% 
รายไดอ่ื้น 38 3% 26 2% 12 46% 
รวมรายได้ 1,307 100% 1,177 100% 119 10% 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 85 ลา้นบาท ลดลง 85 ลา้นบาท หรือร้อยละ 50 
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี ก่อน โดยมีสาเหตุจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์ Set-top box 
จ านวน 57 ลา้นบาท นอกจากน้ี ไม่มีงานโครงการใหม่ท่ีมีมูลค่าสูงเกิดข้ึนในไตรมาส 2 ปี 2559  

ธุรกจิเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 283 ลา้นบาท ลดลง 19 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 6 เม่ือเปรียบเทียบกบั ช่วงเวลาเดียวกนัของปี ก่อน ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดจ้ากธุรกิจ
ดงักล่าวเกิดข้ึนในไตรมาส 2 ปี 2559 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษทัมีรายไดส้ าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 537 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 160 ลา้นบาท หรือร้อยละ 42 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี ก่อน บริษทัมียอดใชบ้ริการผา่น “ตูบุ้ญเติม” ส าหรับไตรมาส 2 ปี  2559 จ านวน 5,332 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 1,675 ลา้นบาท หรือร้อยละ 46 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ ปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 3,657 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีตูเ้ติมเงิน “บุญเติม” จ านวน 79,608 ตู ้

ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 68 ลา้นบาท ขณะท่ีอตัราก าไรขั้นตน้ต่อยอดขายส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 21
ซ่ึงปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยจากไตรมาส 2 ปี 2558 ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 23  

ธุรกจิโทรคมนาคม 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 11 ลา้นบาท ลดลง 45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 80 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 56 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี อตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 ลดลงร้อยละ 33 เป็น
ร้อยละ 13 เน่ืองจากงานโครงการท่ีเกิดข้ึนในไตรมาสน้ี ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเลก็และไม่ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิต
ข้ึนโดยบริษทั ดงันั้น จึงมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีต ่ากวา่ 

  

 
ไตรมาส 2 ปี 2559 ไตรมาส 2 ปี 2558 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจอีเอม็เอส 78 21% 68 23% 10 15% 
ธุรกิจโทรคมนาคม 11 13% 56 33% (45) (80%) 
ธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 81 29% 131 43% (50) (38%) 
ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  170 32% 126 33% 44 35% 
รวมก าไรขั้นต้น 340 27% 381 33% (41) (11%) 
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ธุรกจิเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 81 ลา้นบาท ลดลง 50 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 131 ลา้นบาท เน่ืองจากงานโครงการ DR site มีก าไรขั้นตน้ท่ีสูงและโครงการดงักล่าวแลว้
เสร็จในไตรมาส 2 ปี 2558 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 170 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 44 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 35 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 126 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของตูบุ้ญเติม 

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ไตรมาส 2 ปี 2559 ไตรมาส 2 ปี 2558 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 20 2% 30 3% (10) (33%) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 177 14% 165 14% 12 7% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 23 2% 26 2% (3) (12%) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 19 1% 30 3% (11) (37%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการ ขายส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 มีจ านวน  20 ลา้นบาท ลดลง 10 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 33 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของค่านายหนา้จ่ายใหก้บัตวัแทนส าหรับการขายผลิตภณัฑ ์ Set-top 
box  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการ บริหารส าหรับไตรมาส 2 ปี 255 9 มีจ านวน  177 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน  12 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 7 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีอตัราค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 มีจ านวน  23 ลา้นบาท ลดลง 3 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 12 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูย้มืเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานโครงการลดลง 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2559 มีจ านวน  19 ลา้นบาท ลดลง 11 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 37 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัก าไรท่ีลดลง 
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ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 
 30 มถุินายน 2559 31 ธันวาคม 2558 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 3,796            3,811 (15) (0%) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,548 2,163 385 18% 
สินทรัพย์รวม 6,344            5,974 370 6% 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีจ านวน 6,344 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 370 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพย์
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง 15 ลา้นบาท จากการรับช าระเงินจากลูกหน้ีงานโครงการ 
ขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 385 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากเคร่ืองรับช าระเงินอตัโนมติัหรือ“ตูบุ้ญเติม” 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

30 มถุินายน 2559 31 ธันวาคม 2558 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,193 1,348 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (49) (45) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,144 1,303 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 49 ลา้นบาท และ 45
ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของกลุ่มบริษทัจะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
และอายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น ฝ่ายบริหารเช่ือวา่ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

30 มถุินายน 2559 31 ธันวาคม 2558 
สินคา้คงเหลือ 1,268 1,230 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (283) (262) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 

985 968 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จ านวน 283 ลา้นบาท และ 262 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
วนัส้ินงวด และค านึงถึงการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น ฝ่ายบริหารเช่ือวา่
รายการปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

    หน่วย: ลา้นบาท 
 30 มถุินายน 2559 31 ธันวาคม 2558 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

หน้ีสินหมุนเวยีน 3,340 3,185 155 5% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 432 283 149 53% 
หนีสิ้นรวม 3,772            3,468 304 9% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,572            2,506 66 3% 

หนีสิ้นรวม 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีจ านวน 3,772 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 304 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9 เม่ือเปรียบเทียบกบั
หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 ส่วนใหญ่เกิดจากการ เพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั
ยอ่ยเพ่ือใชส้ าหรับการขยายตูบุ้ญเติม ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัยงัคงสามารถช าระคืนเงินกูไ้ดต้รงตามเง่ือนไขการช าระหน้ีท่ีไดต้ก
ลงกนัไว ้

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีจ านวน 2,572 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 66 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลกัจากก าไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  ณ วนั ท่ี 30 มิถุนายน 2559 เท่ากบั 1.5:1 เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบั
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 เท่ากบั 1.4:1 โดยมีสาเหตุหลกัจากการ เพ่ิมข้ึนของเงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 
 30 มถุินายน 2559 30 มถุินายน 2558 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 575 63 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (494) - 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (46) 148 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับ 6 เดือนแรกปี 2559 มีจ านวน 575 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 512 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การเพ่ิมข้ึนของก าไรท่ีเป็นเงินสด การรับช าระเงินจากลูกหน้ีงานโครงการ และการรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนส าหรับ 6 เดือนแรกปี 2559 มีจ านวน 494 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 494 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การลงทุนซ้ือเคร่ืองรับช าระเงินอตัโนมติัของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

กระแสเงินสด ใชไ้ปจาก กิจกรรมจดัหาเงิน ส าหรับ 6 เดือนแรก ปี 2559 มีจ านวน 46 ลา้นบาท เกิดจากการช าระคืนเงิน
กูย้มืทั้งระยะสั้นและระยะยาว  181 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผล 163 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 364 ลา้นบาท 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เท่ากบั 1.1:1 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราส่วน
สินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงเท่ากบั 1.2:1  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


