
 
 

1 

 

ที� บช. 005/2560    27 กมุภาพนัธ์ 2560 

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

    หน่วย: ลา้นบาท 

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

รายไดร้วม  5,426  5,127                 299  6% 

กาํไรสุทธิ  366  460  (94)  (20%) 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมสาํหรับปี 2559 จาํนวน 5,426 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 299 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 6  เมื�อ

เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสําหรับปี 2558 ซึ� งมีจาํนวน 5,127 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของ

รายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสและธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสําหรับปี 2559 จาํนวน 366 ลา้นบาท ลดลง 94 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 20 เมื�อ

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสําหรับปี 2558 ซึ� งมีจาํนวน 460 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของกาํไร

ขั�นตน้จากธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้ง ส่งผลใหภ้าพรวมของกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิลดลง 

การวเิคราะห์รายได้ 

 

  

 
ปี 2559 ปี 2558 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส  1,657  30%  1,318  26% 339 26% 

ธุรกิจโทรคมนาคม  264  5%  727  14% (463) (64%) 

ธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้ง  1,022  19%  1,388  27% (366) (26%) 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย   2,319  43%  1,588  31% 731 46% 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 5,262 97% 5,021 98% 241 5% 

รายไดอื้�น 164 3% 106 2% 58 55% 

รวมรายได้ 5,426 100% 5,127 100% 299 6% 
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ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสสาํหรับปี 2559 จาํนวน 1,657 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 339 ลา้นบาท หรือร้อยละ 26 

เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ� งมีจาํนวน 1,318 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากรายไดก้ารรับจา้งผลิต และรายไดจ้าก

การจาํหน่ายชิ�นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ที�เติบโตขึ�น 

ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมสาํหรับปี 2559 จาํนวน 264 ลา้นบาท ลดลง 463 ลา้นบาท หรือร้อยละ 64 

เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตุจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์Set-top box และไม่มีงาน

โครงการที�มีมลูค่าสูงเกิดขึ�นในปี 2559  

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งสาํหรับ ปี 2559 จาํนวน 1,022 ลา้นบาท ลดลง 366 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 26 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากการลดลงของงานโครงการพฒันาระบบ ERP และงานรับเหมา

ติดตั�ง CCTV 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษทัมีรายไดส้าํหรับปี 2559 จาํนวน 2,319 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 731 ลา้นบาท หรือร้อยละ 46 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน บริษทัมียอดใช้บริการผ่าน “ตูบุ้ญเติม” สําหรับปี 2559 จาํนวน 23,383 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 7,997 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 52 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน 15,386 ลา้นบาท ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีตู ้

เติมเงิน “บุญเติม” จาํนวน 92,082 ตู ้

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2559 จาํนวน 369 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 92 ลา้นบาท หรือร้อยละ 33 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 277 ลา้นบาท ขณะที�อตัรากาํไรขั�นตน้สําหรับปี 2559 อยู่ที�ร้อยละ 22 ซึ� งใกลเ้คียงกบั

อตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2558 ที�อยูใ่นระดบัร้อยละ 21 

 
ปี 2559 ปี 2558 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 369 22% 277 21% 92 33% 

ธุรกิจโทรคมนาคม 101 38% 212 29% (111) (52%) 

ธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้ง 296 29% 514 37% (218) (42%) 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  714 31% 516 32% 198 38% 

รวมกาํไรขั�นต้น 1,480  28% 1,519  30% (39) (3%) 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2559 จาํนวน 101 ลา้นบาท ลดลง 111 ลา้นบาท หรือร้อยละ 52 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 212 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม อตัรากาํไรขั�นตน้ปี 2559 เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 29 เป็นร้อยละ 

38 เนื�องจากรายไดส่้วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์โทรคมนาคมและงานโครงการติดตั�งเสาอากาศ 

Indoor WIFI ซึ� งเป็นงานโครงการขนาดเล็ก งานโครงการขนาดเล็กดงักล่าวนี� จะมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�สูงกว่า 

ในขณะที�ปีก่อน งานโครงการ DWDM และโครงการ AMR มีกาํไรขั�นตน้และอตัรากาํไรขั�นตน้อยูใ่นระดบัตํ�า 

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2559 นวน 296 ลา้นบาท ลดลง 218 ลา้นบาท หรือร้อยละ 42 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ�ง

มีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 514 ลา้นบาท เนื�องจากในปี 2558 งานโครงการ DR Site และงานรับเหมาติดตั�ง CCTV เป็น

งานโครงการมีกาํไรขั�นตน้และอตัรากาํไรขั�นตน้อยูใ่นระดบัสูง 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2559 จาํนวน 714 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 198 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 516 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการเติบโตอยา่งต่อเนื�องของธุรกิจตูบุ้ญเติม 

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ปี 2559 ปี 2558 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 109 2% 122 2% (13) (11%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 794 15% 695 14% 99 14% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 92 2% 101 2% (9) (9%) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 59 1% 101 2% (42) (42%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายสาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 109 ลา้นบาทและอตัราค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกั

เท่ากบัร้อยละ 2 ทั�งนี�  ค่าใชจ่้ายในการขายไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสําหรับปี 2559 มีจาํนวน 794 ลา้นบาท และอตัราค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดจ้าก

ธุรกิจหลกัสาํหรับปี 2559 อยูที่�ร้อยละ 15 เนื�องจากการเติบโตของธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินสาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 92 ลา้นบาท ลดลง 9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน เนื�องจากดอกเบี�ยเงินกูย้ืมเพื�อใชใ้นการดาํเนินงานโครงการลดลง ซึ� งสอดคลอ้งกบัปริมาณงานโครงการที�

ลดลง 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 2559 มีจาํนวน 59 ลา้นบาท ลดลง 42 ลา้นบาท หรือร้อยละ 42 เมื�อเปรียบเทียบกบั

ปีก่อน ซึ�งสอดคลอ้งกบักาํไรที�ลดลง 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

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

สินทรัพยห์มุนเวียน                     3,932             3,811                121  3% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                     2,937  2,163                 774  36% 

สินทรัพย์รวม                     6,869             5,974                 895  15% 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� �1 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 6,869 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 895 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที� �1 ธนัวาคม 2558 ซึ� งมีจาํนวน 5,974 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจาก

การลงทุนซื�อที�ดินและอาคารเพื�อใชเ้ป็นสาํนกังาน สายการผลิต และคลงัสินคา้ ตลอดจนการผลิตตูเ้ติมเงิน 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

ลกูหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,408 1,348 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (42) (45) 

รวมลกูหนี�การคา้ - สุทธิ 1,366 1,303 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํนวน �2 ลา้นบาท และ �� ลา้น

บาท ตามลาํดบั ซึ� งนโยบายการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทัจะขึ�นอยู่กบัประสบการณ์การเก็บเงินใน

อดีตและอายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อว่าค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญที�

มีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 
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สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

สินคา้คงเหลือ 1,443 1,230 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (278) (262) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,165 968 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 278 ลา้นบาท และ 262 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งกลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่า

สุทธิที�จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปลี�ยนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์

ที�เกิดขึ�นภายหลงัวนัสิ�นงวด และคาํนึงถึงการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ใน

ขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อว่ารายการปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บที�มีอยู่ในปัจจุบนัมี

ความเพียงพอแลว้ 

แหล่งที�มาของเงนิทุน 

    หน่วย: ลา้นบาท 

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

หนี� สินหมุนเวียน                       3,673  3,185                 488  15% 

หนี� สินไม่หมุนเวียน                          567  283                 284  100% 

หนี�สินรวม                       4,240             3,468                 772  22% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                       2,629             2,506                 123  5% 

หนี�สินรวม 

หนี� สินรวม ณ วนัที�  �1 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 4,240 ลา้นบาท เพิ�มขึ� น 772 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัหนี� สินรวม ณ วนัที� �1 ธันวาคม 2558 ซึ� งมีจาํนวน 3,468 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ

เพิ�มขึ�นของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยเพื�อใชส้าํหรับการลงทุนซื�อที�ดินและอาคาร เพื�อ

ใชเ้ป็นสาํนกังาน สายการผลิตและคลงัสินคา้ ตลอดจนการผลิตตูเ้ติมเงิน ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัยงัคงสามารถชาํระคืน

เงินกูไ้ดต้รงตามเงื�อนไขการชาํระหนี� ที�ไดต้กลงกนัไว ้

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 2,629 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 123 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ซึ� งมีจาํนวน 2,506 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ�นจากกาํไร

สุทธิจาํนวน 590 ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล จาํนวน 465 ลา้นบาท  
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� �1 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1.6:1 เพิ�มขึ�นเลก็นอ้ยเมื�อเปรียบเทียบกบั

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� �1 ธนัวาคม 2558 ซึ�งเท่ากบั 1.4:1 โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของ

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 31 ธันวาคม ���� 31 ธันวาคม ���� 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,176 1,229 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (977) (367) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (139) (690) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 1,176 ลา้นบาท ลดลง 53 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ย

เมื�อเปรียบเทียบกบักระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับปี 2558 ซึ�งมีจาํนวน 1,229 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 977 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 610 ลา้นบาท เนื�องจากการ

ลงทุนซื�อที�ดินและอาคารเพื�อใชเ้ป็นสาํนกังาน สายการผลิตและคลงัสินคา้ ตลอดจนการผลิตตูเ้ติมเงิน 

กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินปี 2559 มีจาํนวน 139 ลา้นบาท เกิดจากการชาํระคืนเงินกูย้ืมทั�งระยะ

สั�นและระยะยาวจาํนวน 411 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 326 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัไดรั้บ

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 737 ลา้นบาท 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี� สินหมุนเวียน ณ วนัที�  �� ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1.1:1 ซึ� งใกลเ้คียงกบั

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี� สินหมุนเวียน ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2558 ซึ�งเท่ากบั 1.2:1  

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


