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ที� บช.042/2559    14 พฤศจิกายน 2559 

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส 3 ปี 2559 ไตรมาส 3 ปี 2558 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

รายไดร้วม 1,361 1,337 24 2% 

กาํไรสุทธิ 95 127 (32) (25%) 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จาํนวน 1,361 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 24 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 2    

เมื�อเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2558 ซึ� งมีจาํนวน 1,337 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�น

ของรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสและธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสําหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จาํนวน 95 ลา้นบาท ลดลง 32 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 25 เมื�อ

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2558 ซึ�งมีจาํนวน 127 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของกาํไร

ขั�นตน้จากธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งส่งผลใหภ้าพรวมของกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิลดลง 

การวเิคราะห์รายได้ 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จาํนวน 410 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 112 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 298 ลา้นบาทโดยมีสาเหตุหลกัจากรายไดก้ารรับจา้งผลิตและ

รายไดจ้ากการจาํหน่ายชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที�เติบโต เนื�องจากปริมาณคาํสั�งซื�อจากลูกคา้รายเดิมเพิ�มมากขึ�น ทั�งนี�  ใน

ระหวา่งไตรมาส 3 ปี 2558 อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศมีความผนัผวนส่งผลกระทบใหลู้กคา้ชะลอคาํสั�งซื�อ 

 
ไตรมาส 3 ปี 2559 ไตรมาส 3 ปี 2558 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 410 30% 298 22% 112 38% 

ธุรกิจโทรคมนาคม 57 4% 191 14% (134) (70%) 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 282 21% 415 31% (133) (32%) 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  573 42% 409 31% 164 40% 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 1,322 97% 1,313 98% 9 1% 

รายไดอื้�น 39 3% 24 2% 15 63% 

รวมรายได้ 1,361 100% 1,337 100% 24 2% 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จาํนวน 57 ลา้นบาท ลดลง 134 ลา้นบาท หรือร้อยละ 70

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนโดยมีสาเหตุจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์Set-top box 

จาํนวน 39 ลา้นบาท รวมถึงไม่มีงานโครงการที�มีมูลค่าสูงเกิดขึ�นในไตรมาส 3 ปี 2559  

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จาํนวน 282 ลา้นบาท ลดลง 133 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 32 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนเนื�องจากการลดลงของงานโครงการพฒันาระบบ ERP และ

งานรับเหมาติดตั�ง CCTV   

ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษทัมีรายไดส้าํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จาํนวน 573 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 164 ลา้นบาทหรือร้อยละ 40 เมื�อเปรียบเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน บริษทัมียอดใชบ้ริการผ่าน “ตูบุ้ญเติม” สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จาํนวน 5,766 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�น 1,823 ลา้นบาทหรือร้อยละ 46 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 3,943 ลา้นบาท ทั�งนี�  

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีตูเ้ติมเงิน “บุญเติม” จาํนวน 85,656 ตู ้

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้น 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จาํนวน 94 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 24 ลา้นบาท หรือร้อยละ 34 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อน ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 70 ลา้นบาท โดยกาํไรขั�นตน้ที�เพิ�มขึ�นสอดคลอ้งกบัเพิ�มขึ�นของรายไดข้องธุรกิจอีเอ็มเอส 

ทั�งนี�  บริษทัยงัคงรักษาระดบัอตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส  3 ปี 2559 อยูที่�ร้อยละ 23 ซึ� งไม่เปลี�ยนแปลงจากไตรมาส 

3 ปี 2558 

ธุรกจิโทรคมนาคม 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จาํนวน 21 ลา้นบาท ลดลง 16 ลา้นบาท หรือร้อยละ 43 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 37 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี อตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 19 

เป็นร้อยละ 37 เนื�องจากรายไดส่้วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์โทรคมนาคมและงานโครงการติดตั�งเสาอากาศ 

Indoor WIFI ซึ� งเป็นงานโครงการขนาดเล็ก งานโครงการขนาดเล็กดงักล่าวนี� จะมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�สูงกวา่ ในขณะที�

ไตรมาส 3 ปี 2558 งานโครงการ DWDM และโครงการ AMR มีอตัรากาํไรขั�นตน้อยูใ่นระดบัตํ�า 

 
ไตรมาส 3 ปี 2559 ไตรมาส 3 ปี 2558 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 94 23% 70 23% 24 34% 

ธุรกิจโทรคมนาคม 21 37% 37 19% (16) (43%) 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 65 23% 157 38% (92) (59%) 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  180 31% 135 33% 45 33% 

รวมกาํไรขั�นต้น 360 27% 399 30% (39) (10%) 
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ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จาํนวน 65 ลา้นบาท ลดลง 92 ลา้นบาท หรือร้อยละ 59 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 157 ลา้นบาท เนื�องจากในไตรมาส 3 ปี 2558 งานโครงการ DR Site และงานรับเหมาติดตั�ง 

CCTV เป็นงานโครงการมีกาํไรขั�นตน้และอตัรากาํไรขั�นตน้อยูใ่นระดบัสูง 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จาํนวน 180 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 33 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 135 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการเติบโตอยา่งต่อเนื�องของตูบุ้ญเติม 

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ไตรมาส 3 ปี 2559 ไตรมาส 3 ปี 2558 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 25 2% 24 2% 1 4% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 173 13% 180 14% (7) (4%) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 24 2% 27 2% (3) (11%) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24 2% 27 2% (3) (11%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 มีจาํนวน 25 ลา้นบาท และอตัราค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดจ้ากธุรกิจ

หลกัเท่ากบัร้อยละ 2 ทั�งนี�  ค่าใชจ่้ายในการขายไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญั เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 มีจาํนวน 173 ลา้นบาท และอตัราค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดจ้าก

ธุรกิจหลกัเท่ากบัร้อยละ 13 ทั�งนี�  ค่าใชจ่้ายในการบริหารไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญั เมื�อเปรียบเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 มีจาํนวน 24 ลา้นบาท ลดลง 3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11 จากช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน เนื�องจากดอกเบี� ยเงินกูย้ืมเพื�อใชใ้นการดาํเนินงานโครงการลดลง ซึ� งสอดคลอ้งกบัปริมาณงาน

โครงการที�ลดลง 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 มีจาํนวน 24 ลา้นบาท ลดลง 3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ซึ�งสอดคลอ้งกบักาํไรที�ลดลง 

  



 
 

4 
 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 3,607            3,811 (204) (5%) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,698 2,163 535 25% 

สินทรัพย์รวม 6,305            5,974 331 6% 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 มีจาํนวน 6,305 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 331 ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัสินทรัพย์

รวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558โดยสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 204 ลา้นบาท จากการรับชาํระเงินจากลูกหนี� งานโครงการ 

ขณะที�สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ�มขึ�น 535 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากเครื�องรับชาํระเงินอตัโนมติัหรือ“ตูบุ้ญเติม” 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

30 กนัยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 

ลูกหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,095 1,348 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (40) (45) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,055 1,303 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม2558 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญจาํนวน 40 ลา้นบาท และ 45

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งนโยบายการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญของกลุ่มบริษทัจะขึ�นอยูก่บัประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต

และอายุของหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อว่าค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญที�มีอยู่ใน

ปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

30 กนัยายน 2559 31 ธันวาคม2558 

สินคา้คงเหลือ 1,344 1,230 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (292) (262) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

1,052 968 
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ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 292 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 

 30 กนัยายน2559 31 ธันวาคม 2558 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

หนี� สินหมุนเวยีน 3,373 3,185 188 6% 

หนี� สินไม่หมุนเวยีน 445 283 162 57% 

หนี�สินรวม 3,818            3,468 350 10% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,487            2,506 (19) (1%) 

หนี�สินรวม 

หนี� สินรวม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 มีจาํนวน 3,818 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 350 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10 เมื�อเปรียบเทียบกบั

หนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั

ยอ่ยเพื�อใชส้าํหรับการขยายตูบุ้ญเติม ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัยงัคงสามารถชาํระคืนเงินกูไ้ดต้รงตามเงื�อนไขการชาํระหนี� ที�ไดต้ก

ลงกนัไว ้

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 มีจาํนวน 2,487 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 19 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 291 ลา้นบาท และการ

จ่ายเงินปันผล 326 ลา้นบาท  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 30 กันยายน 2559 เท่ากบั 1.5:1 เพิ�มขึ�นเล็กน้อยเมื�อเปรียบเทียบกับ

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ�งเท่ากบั 1.4:1 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของเงิน

กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย 

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2559 30 กนัยายน 2558 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,244 1,209 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (669) (191) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (318) (568) 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับ 9 เดือนแรกปี 2559 มีจาํนวน 1,244 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 35 ลา้นบาท เนื�องจาก

การเพิ�มขึ�นของกาํไรที�เป็นเงินสด การรับชาํระเงินจากลูกหนี�งานโครงการ และการรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสาํหรับ 9 เดือนแรกปี 2559 มีจาํนวน 669 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 478 ลา้นบาท เนื�องจาก

การลงทุนซื�อเครื�องรับชาํระเงินอตัโนมติัของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง 

กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับ 9 เดือนแรก ปี 2559 มีจาํนวน 318 ลา้นบาท เกิดจากการชาํระคืนเงิน

กูย้ืมทั�งระยะสั�นและระยะยาว 323 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผล 326 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 471 ลา้นบาท 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี� สินหมุนเวียน ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 1.1:1 ซึ� งใกลเ้คียงกบัอตัราส่วน

สินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี� สินหมุนเวยีน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ�งเท่ากบั 1.2:1 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


