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ที� บช. 042/2560    14 พฤศจิกายน 2560 

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส 3 ปี 2560 ไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

รายไดร้วม 1,850 1,362 488 36% 

กาํไรสุทธิ 54 95 (41) (43%) 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จาํนวน 1,850 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 488 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 36  

เมื�อเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 ซึ� งมีจาํนวน 1,362 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�น

ของรายไดข้องธุรกิจอีเอม็เอสและธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จาํนวน 54 ลา้นบาท ลดลง 41 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 43 เมื�อ

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2559 ซึ�งมีจาํนวน 95 ลา้นบาท เนื�องจากการบนัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าของตู ้

เติมเงินและอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งของ Mindmap Commtech Inc. จาํนวน 41 ลา้นบาท 

การวเิคราะห์รายได้ 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จาํนวน 651 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 241 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อย

ละ 59  เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 410 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของคาํสั�งซื�อของลูกคา้ราย

ใหญ่รายหนึ�งของงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 
ไตรมาส 3 ปี 2560 ไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 651 35% 410 30% 241 59% 

ธุรกิจโทรคมนาคม 116 6% 57 4% 59 104% 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 199 11% 282 21% (83) (29%) 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  828 45% 573 42% 255 45% 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 1,794 97% 1,322 97% 472 36% 

รายไดอื้�น 56 3% 40 3% 16 40% 

รวมรายได้ 1,850 100% 1,362 100 488 36% 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จาํนวน 116 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 59 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น

ร้อยละ 104 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์Set Top Box และอุปกรณ์

โทรคมนาคม รวมถึงรายไดจ้ากงานโครงการติดตั�งเสาอากาศ Indoor WIFI  

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จาํนวน 199 ลา้นบาท ลดลง 83 ลา้นบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 29 เมื�อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื�องจากการชะลอตวัของงานปรับปรุงและเพิ�มเติมกล้อง CCTV ของ

หน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ�ง ซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขสญัญาเพิ�มเติม และงานติดตั�งระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง LED  สาํหรับ

อาคารในหน่วยงานราชการกระทรวงยติุธรรม ซึ�งไดด้าํเนินการแลว้เสร็จในระหวา่งไตรมาส 3 ของปี 2559   

ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษัทมีรายได้สําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จํานวน 828 ล้านบาท เพิ�มขึ� น 255 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ 45 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน บริษทัมียอดใชบ้ริการผา่น “ตูบุ้ญเติม” สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จาํนวน 9,311 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 

3,545 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 61 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 5,766 ลา้นบาท ทั�งนี�  

ณ วนัที�  30 กนัยายน 2560 บริษทัมีตูเ้ติมเงินจาํนวน 119,166 ตู ้กระจายอยูท่ั�วประเทศ 

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จาํนวน 103 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 9 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 10 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 94 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2560 อยูที่�ร้อยละ 16 ซึ� ง

ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2559 ที�อยู่ในระดบัร้อยละ 23 เนื�องจากสัดส่วนของรายไดแ้ละกาํไรขั�นตน้ของงานรับจา้งผลิต

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้รายใหญ่รายหนึ�งเกินกว่ากึ�งหนึ�งของรายไดร้วมและกาํไรขั�นตน้รวมของธุรกิจอีเอ็ม

เอส ซึ� งอตัรากาํไรขั�นตน้ของลูกคา้ดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 16 ดงันั�น อตัรากาํไรขั�นตน้โดยเฉลี�ยของธุรกิจอีเอ็มเอส จึง

ใกลเ้คียงกบัอตัรากาํไรขั�นตน้ของลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าว 

  

 
ไตรมาส 3 ปี 2560 ไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 103 16% 94 23% 9 10% 

ธุรกิจโทรคมนาคม 67 58% 21 37% 46 219% 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 21 11% 65 23% (44) (68%) 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  231 28% 180 31% 51 28% 

รวมกาํไรขั�นต้น 422 24% 360 27% 62 17% 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

กาํไรขั�นตน้สําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จาํนวน 67 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 46 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 219 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 21 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั�นตน้ไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 37 เป็น

ร้อยละ 58 สอดคลอ้งกบัการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากขายผลิตภณัฑ ์Set Top Box และอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงรายได้

จากงานโครงการติดตั�งเสาอากาศ Indoor WIFI ประกอบกบั การลดลงของค่าเผื�อการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จาํนวน 21 ลา้นบาท ลดลง 44 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 68 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 65 ลา้นบาท เนื�องจากการชะลอตวัของงานปรับปรุงและเพิ�มเติมกลอ้ง CCTV ที�มี

อตัรากาํไรขั�นตน้ที�ต ํ�า และการเพิ�มขึ�นของตน้ทุนโครงการพฒันาระบบ ERP ที�อยู่ระหว่างดาํเนินการส่งมอบงานงวด

สุดทา้ยใหก้บัผูว้า่จา้ง 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย 

กาํไรขั�นตน้สําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จาํนวน 231 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 51 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 28 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 180 ลา้นบาท เนื�องจากการเติบโตอยา่งต่อเนื�องของธุรกิจตูบุ้ญเติม ขณะที�

อตัรากาํไรขั�นตน้สําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 อยู่ที� ร้อยละ 28 ซึ� งลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2559 ที�อยู่ในระดับร้อยละ 31 

เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของค่าเสื�อมราคาของตูเ้ติมเงินตามการขยายจาํนวนตูเ้ติมเงิน 

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ไตรมาส 3 ปี 2560 ไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 21 1% 25 2% (4) (16%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 277 15% 173 13% 104 60% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 33 2% 23 2% 10 43% 

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

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2560 มีจาํนวน 21 ลา้นบาท และอตัราค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดจ้ากธุรกิจ

หลกัคิดเป็นร้อยละ 1 ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 มีจาํนวน 277 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 104 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 60 

จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานตามธุรกิจที�เติบโตขึ�น ค่าเสื�อมราคา

สินทรัพยส่์วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สาํนกังานของบริษทัยอ่ย และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ของบริษทั

ยอ่ย 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินไตรมาส 3 ปี 2560 มีจาํนวน 33 ลา้นบาท บาท เพิ�มขึ�น 10 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 43 จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของกลุ่ม

บริษทั 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับไตรมาส 3 ปี 2560 มีจาํนวน 19 ลา้นบาท ลดลง 5 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน สอดคลอ้งกบักาํไรที�ลดลง 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,781                        3,932  849 22% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,393                        2,937  456 16% 

สินทรัพย์รวม 8,174 6,869  1,305 19% 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 มีจาํนวน 8,174 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,305 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 19 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งมีจาํนวน 6,869 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากเงินสดและ

เงินฝากธนาคาร สินคา้คงเหลือ รายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ และอุปกรณ์ 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

ลูกหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,365 

 

1,408 

 หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (51) (42) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,314 1,366 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํนวน 51 ลา้นบาท และ 42 

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 

30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

สินคา้คงเหลือ 1,679 

 

1,443 

 รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (281) (278) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

1,398 1,165 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 281 ลา้นบาท และ 278 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ�งกลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปลี�ยนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นภายหลงั

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

รายการปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บที�มีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งที�มาของเงนิทุน 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

หนี� สินหมุนเวยีน 5,038                        3,673  1,365 37% 

หนี� สินไม่หมุนเวยีน 547                            567  (20) (4%) 

หนี�สินรวม 5,585                        4,240  1,345 32% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,589                        2,629  (40) (2%) 

หนี�สินรวม 

หนี� สินรวม ณ วนัที� 30 กันยายน 2560 มีจาํนวน 5,585 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,345 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 37 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ� งมีจาํนวน 4,240 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของ

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที�  30 กันยายน 2560 มีจํานวน 2,589 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ� งมีจาํนวน 2,629 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ�นเนื�องจากกาํไรสุทธิ

สาํหรับงวดจาํนวน 414 ลา้นบาท และเงินเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 54 ลา้น

บาท ในทางกลบักนั ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเนื�องจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัจาํนวน 326 ลา้นบาท 

และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยจาํนวน 217 ลา้นบาท  
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 2.2:1 เพิ�มขึ�นมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหนี� สิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1.6:1 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของเงินกูย้ืมระยะสั�นจาก

สถาบนัการเงิน 

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2559 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 742 1,244 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (745) (669) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 585 (318) 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับงวดเกา้เดือน ปี 2560 มีจาํนวน 742 ลา้นบาท ลดลง 502 ลา้นบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 1,244 ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของเงินทุนหมุนเวียน เช่น 

สินคา้คงเหลือ รายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ และเจา้หนี�การคา้ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือน ปี 2560 มีจาํนวน 745 ลา้นบาท ส่วนใหญเ่กิดจากการปรับปรุง

และต่อเติมอาคารเพื�อใชเ้ป็นคลงัสินคา้และสายการผลิต และการขยายจาํนวนตูเ้ติมเงินและตูจ้าํหน่ายสินคา้ 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับงวดเกา้เดือน ปี 2560 มีจาํนวน 585 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืม

ระยะสั�นจากสถาบนัการเงินที�เพิ�มขึ�น และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี� สินหมุนเวียน ณ วนัที� 30 กันยายน 2560  เท่ากับ 1.0:1 ใกลเ้คียงกับอตัราส่วน

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

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


