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ที� บช. 023/2560    15 พฤษภาคม 2560 

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส � ปี 2560 ไตรมาส � ปี 2559 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

รายไดร้วม 1,566  1,239  327  26% 

กาํไรสุทธิ 50  106  (56) (53%) 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 1,566 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น  327 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 26  

เมื�อเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 ซึ� งมีจาํนวน 1,239 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�น

ของรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสและธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 50 ลา้นบาท ลดลง 56 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 53 เมื�อ

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ปี 2559 ซึ� งมีจาํนวน 106 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่งผลใหภ้าพรวมของกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิลดลง 

การวเิคราะห์รายได้ 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 524 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 165 ลา้นบาท หรือร้อยละ 46 

เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 359 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของคาํสั�งผลิตจากลูกคา้รายใหญ่ราย

หนึ�งของส่วนงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการเพิ�มขึ�นของคาํสั�งซื�อจากลูกคา้รายใหม่และ

ลูกคา้รายเดิมของส่วนงานจาํหน่ายชิ�นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
ไตรมาส � ปี 2560 ไตรมาส � ปี 2559 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 524  33% 359  29% 165 46% 

ธุรกิจโทรคมนาคม 58  4% 86  7% (28) (33%) 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 191  12% 259  21% (68) (26%) 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  748  48% 499  40% 249 50% 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 1,521 97% 1,203 97% 318 26% 

รายไดอื้�น 45 3% 36 3% 9 25% 

รวมรายได้ 1,566 100% 1,239 100% 327 26% 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 58 ลา้นบาท ลดลง 28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 33 

เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่าเครื�องส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลแก่

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ�ง ซึ� งสิ�นสุดสัญญาเมื�อสิ�นเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 และมีรายไดจ้ากงานโครงการจดัซื�อ TOU 

มิเตอร์ของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจแห่งหนึ�ง ซึ�งไดด้าํเนินการแลว้เสร็จในไตรมาส 2 ปี 2559 

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 191 ลา้นบาท ลดลง 68 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 26 เมื�อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื�องจากการลดลงของรายได้งานโครงการพฒันาระบบ ERP ของหน่วยงาน

รัฐวสิาหกิจแห่งหนึ�ง 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษทัมีรายไดส้าํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 748 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 249 ลา้นบาท หรือร้อยละ 50 เมื�อเปรียบเทียบกบั

ปีก่อน บริษทัมียอดใชบ้ริการผา่น “ตูบุ้ญเติม” สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 8,000 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 3,091 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 39 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 4,909 ลา้นบาท ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 

บริษทัมีตูเ้ติมเงิน “บุญเติม” จาํนวน 100,022 ตู ้

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 113 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 25 ลา้นบาท หรือร้อยละ 28 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 88 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั�นตน้ต่อยอดขายสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 อยูที่�ร้อยละ 22 

ซึ� งลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 ที�อยูใ่นระดบัร้อยละ 25 เนื�องจากการปรับลดราคาขายใหก้บัลูกคา้รายใหญ่รายหนึ�งของ

งานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

  

 
ไตรมาส � ปี 2560 ไตรมาส � ปี 2559 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 113 22% 88 25% 25 28% 

ธุรกิจโทรคมนาคม 14 24% 32 37% (18) (56%) 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 52 27% 82 32% (30) (37%) 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  215 29% 168 34% 47 28% 

รวมกาํไรขั�นต้น  394  26% 370  31% 24 6% 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 14 ลา้นบาท ลดลง 18 ลา้นบาท หรือร้อยละ 56 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 32 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั�นตน้ไตรมาส 1 ปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 24  

เนื�องจาก ในไตรมาส 1 ปี 2559 งานบริการให้เช่าเครื�องส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�สูง ประกอบสัดส่วน

ของการจาํหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใตต้ราสินคา้ของบริษทั ซึ� งมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�สูงมีสัดส่วนนอ้ยกวา่สัดส่วน

ของจากการจาํหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมที�บริษทัซื�อมาขายไป จึงทาํใหอ้ตัรากาํไรขั�นตน้โดยรวมลดลง 

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 52 ลา้นบาท ลดลง 30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 37 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน ซึ� งมีกําไรขั�นตน้จํานวน 82 ล้านบาท สอดคล้องกับการลดลงรายได้จากของงานโครงการพฒันาระบบ ERP 

ประกอบการเพิ�มขึ�นของตน้ทุนงานบาํรุงรักษาระบบ CCTV  

ธุรกจิให้บริการรายย่อย 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 215 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 47 ลา้นบาท หรือร้อยละ 28 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 168 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการเติบโตอย่างต่อเนื�องของธุรกิจตูบุ้ญเติม 

ขณะที�อตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 อยูที่�ร้อยละ 29 ซึ� งลดลงจากไตรมาส 1 ปี ���� ที�อยูใ่นระดบัร้อยละ 

34 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของค่าเสื�อมราคาของตูเ้ติมเงินตามการขยายจาํนวนตูเ้ติมเงิน  

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ไตรมาส � ปี 2560 ไตรมาส � ปี 2559 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 27 2% 28 2% (1) (4%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 246 16% 181 15% 65 36% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 27 2% 22 2% 5 23% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 19 1% 24 2% (5) (21%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจาํนวน 27 ลา้นบาท และอตัราค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดจ้ากธุรกิจ

หลกัคิดเป็นร้อยละ 2 ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจาํนวน 246 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 65 ลา้นบาท หรือร้อยละ 36 จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการรวมผลการดาํเนินงานของ Mindmap Commtech Inc. ไวใ้นงบการเงินรวมตั�งแต่

ไตรมาส 4 ปี 2559 รวมทั�ง การเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบังานที�แกไ้ข (rework) และค่าใชจ่้ายการผลิตที�ไม่ไดปั้นส่วน

เขา้เป็นตน้ทุนผลิตภณัฑซึ์�งเป็นผลมาจากกาํลงัการผลิตที�เกิดขึ�นจริงตํ�ากวา่กาํลงัการผลิตปกติ 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 มีจาํนวน 27 ลา้นบาท และอตัราค่าใชจ่้ายทางการเงินต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัคิด

เป็นร้อยละ 2 ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจาํนวน 19 ลา้นบาท และอตัราค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้่อรายไดจ้ากธุรกิจ

หลกัคิดเป็นร้อยละ 1 ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 31 มนีาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน                        4,356                         3,932  424  11% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                        3,023                         2,937  86  3% 

สินทรัพย์รวม 7,379  6,869  510  7% 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 มีจาํนวน 7,379 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 510 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7 เมื�อเปรียบเทียบกบั

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งมีจาํนวน 6,869 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากสินคา้คงเหลือสาํหรับงาน

โครงการ และสินคา้ระหวา่งทาง 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 มนีาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ลูกหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,246 

 

1,408 

 หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (43) (42) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,203 1,366 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํนวน 43 ลา้นบาท และ 

42 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งนโยบายการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทัจะขึ�นอยูก่บัประสบการณ์การเก็บเงินใน

อดีตและอายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อวา่ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญที�มีอยูใ่น

ปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 
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สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 มนีาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

สินคา้คงเหลือ 1,694 

 

1,443 

 รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (275) (278) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

1,419 1,165 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 275 ลา้นบาท และ 278 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งกลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปลี�ยนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นภายหลงั

วนัสิ�นงวด และคาํนึงถึงการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อวา่

รายการปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บที�มีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งที�มาของเงนิทุน 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 31 มนีาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

หนี� สินหมุนเวยีน 4,248                         3,673  575  16% 

หนี� สินไม่หมุนเวยีน 461                             567  (106)  (19%) 

หนี�สินรวม 4,709                         4,240  469  11% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,670                         2,629  41 2% 

หนี�สินรวม 

หนี� สินรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 มีจาํนวน 4,709 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 469  ลา้นบาท หรือร้อยละ 11 เมื�อเปรียบเทียบกบั

หนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ� งมีจาํนวน 4,240 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนั

การเงินที�เพิ�มขึ�น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� �� มีนาคม ���� มีจาํนวน 2,670 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 41 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งมีจาํนวน 2,629 ลา้นบาท สาเหตุจากกาํไรสะสมที�เพิ�มขึ�น 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 1.7:1 เพิ�มขึ�นเลก็นอ้ยเมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราส่วน

หนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1.6:1 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของเงินกูย้มืระยะสั�น 
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สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 31 มนีาคม 2560 31 มนีาคม 2559 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 98 418 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (179) (186) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 241 (130) 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือน ปี 2560 มีจาํนวน 98 ลา้นบาท ลดลง 320 ลา้นบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 418 ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของเงินทุนหมุนเวียน เช่น 

สินคา้คงเหลือ เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้และบริการ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสําหรับงวดสามเดือน ปี 2560 มีจาํนวน 179 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเพื�อใชเ้ป็นคลงัสินคา้และสายการผลิต และการขยายจาํนวนตูเ้ติมเงินและตูจ้าํหน่ายสินคา้ 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับงวดสามเดือน ปี 2560 มีจาํนวน 241 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่าย

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 114 ลา้นบาท และการเพิ�มขึ�นของเงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงินเพื�อใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวยีนภายในกิจการ  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี� สินหมุนเวยีน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 1.0:1 ใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนสินทรัพย์

หมุนเวยีนต่อหนี� สินหมุนเวยีน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งเท่ากบั 1.1:1  

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


