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ที� บช. 004/2561    26 กมุภาพนัธ์ 2561 

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

    หน่วย: ลา้นบาท 

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

รายไดร้วม  7,165  5,426  1,739               32% 

กาํไรสุทธิ  272 366  (94)  (26%) 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมสําหรับปี 2560 จาํนวน 7,165 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,739 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 32  

เมื�อเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสําหรับปี 2559 ซึ� งมีจาํนวน 5,426 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของ

รายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสและธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย 

กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2560 จาํนวน 272 ล้านบาท ลดลง 94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26 เมื�อ

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสําหรับปี 2559 ซึ� งมีจาํนวน 366 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจาก การลดลงของกาํไร

ขั�นตน้จากธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้ง การเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายในการบริหาร ไดแ้ก่ หนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�

การคา้และลูกหนี� อื�น ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ตลอดจน การเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายทางการเงิน ส่งผล

ใหภ้าพรวมของกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิลดลง 

การวเิคราะห์รายได้ 

 

 
ปี 2560 ปี 2559 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 2,300 32% 1,657 30% 643 39% 

ธุรกิจโทรคมนาคม 483 7% 264 5% 219 83% 

ธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้ง 913 13% 1,022 19% (109) (11%) 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  3,254 45% 2,319 43% 935 40% 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 6,950 97% 5,262 97% 1,688 32% 

รายไดอื้�น 215 3% 164 3% 51 31% 

รวมรายได้ 7,165 100% 5,426 100% 1,739 32% 
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ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสสําหรับปี 2560 จาํนวน 2,300 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 643 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ� น    

ร้อยละ 39 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ� งมีจาํนวน 1,657 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของคาํสั�งซื�อ

ของลกูคา้รายใหญ่รายหนึ�งของงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์   

ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมสาํหรับปี 2560 จาํนวน 483 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 219 ลา้นบาท หรือร้อยละ 83 

เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 264 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์

Set-top box และอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงรายไดจ้ากงานติดตั�งเสาอากาศ Indoor WIFI  

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งสําหรับ ปี 2560 จาํนวน 913 ลา้นบาท ลดลง 109 ลา้นบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 11 เมื�อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ� งมีจาํนวน 1,022 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการลดลงของงาน

โครงการพฒันาระบบ ERP และงานติดตั� งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สําหรับอาคารในหน่วยงานราชการ

กระทรวงยติุธรรม ซึ�งไดด้าํเนินการแลว้เสร็จในระหวา่งปี 2559  

ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษัทมีรายได้สําหรับปี 2560 จํานวน 3,254 ล้านบาท เพิ�มขึ� น 935 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ 40 เมื�อ

เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 2,319 ลา้นบาท บริษัทมียอดใช้บริการผ่าน “ตู ้บุญเติม” สําหรับปี 2560 

จาํนวน 36,174 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 12,791 ลา้นบาท หรือร้อยละ 55 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 23,383 

ลา้นบาท ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีตูเ้ติมเงินจาํนวน 124,653 ตู ้กระจายอยูท่ั�วประเทศ 

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 

 
ปี 2560 ปี 2559 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 446 19% 354 21% 92 26% 

ธุรกิจโทรคมนาคม 133 28% 101 38% 32 32% 

ธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้ง 145 16% 296 29% (151) (51%) 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  923 28% 715 31% 208 29% 

รวมกาํไรขั�นต้น 1,647 24% 1,466 28% 181 12% 
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ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2560 จาํนวน 446 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 92 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 26 เมื�อเปรียบเทียบกบั

ปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 354 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของกาํไรขั�นตน้ของลกูคา้รายใหญ่ราย

หนึ�งของงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ขณะที�อตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2560 อยู่ที�ร้อย

ละ 19 ซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2559 ที�อยูใ่นระดบัร้อยละ 21 

ธุรกจิโทรคมนาคม 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2560 จาํนวน 133 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 32 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 32 เมื�อเปรียบเทียบกบั

ปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 101 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม อตัรากาํไรขั�นตน้ปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 38 เป็น

ร้อยละ 28 โดยมีสาเหตุจากผลิตภณัฑ ์Set-top box มีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�ตํ�า การลดลงของสดัส่วนของการจาํหน่าย

อุปกรณ์โทรคมนาคมภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัซึ� งมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�สูง และการปรับลดอตัราค่าจา้งงาน

ติดตั�งเสาอากาศ Indoor WIFI  

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2560 จาํนวน 145 ลา้นบาท ลดลง 151 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 51 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 296 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการลดลงของงานโครงการพฒันาระบบ ERP และ

กาํไรขั�นต้นของงานรับเหมาติดตั�ง CCTV ที�เกิดขึ�นในปี 2560 มีอตัรากาํไรขั�นต้นที�ตํ�า นอกจากนี�  งานติดตั� ง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สาํหรับอาคารในหน่วยงานราชการกระทรวงยติุธรรม ซึ�งมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�สูง ได้

ดาํเนินการแลว้เสร็จในระหวา่งปี 2559  

ธุรกจิให้บริการรายย่อย 

กาํไรขั�นตน้สําหรับปี 2560 จาํนวน 923 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 208 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 29 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัปีก่อน ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 715 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการเติบโตของธุรกิจตูบุ้ญเติม 

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ปี 2560 ปี 2559 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 132 2% 109 2% 23 21% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 951 14% 774 15% 177 23% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 124 2% 92 2% 32 35% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 61 1% 58 1% 3 5% 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับปี 2560 มีจํานวน 132 ล้านบาท เพิ�มขึ� น 23 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ 21            

เมื�อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ� นของค่านายหน้าจ่ายให้กับตัวแทนสําหรับการขาย

ผลิตภณัฑ ์Set Top Box 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2560 มีจาํนวน 951 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 177 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ 23     

เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนี�การคา้และลกูหนี�

อื�น และสอดคลอ้งกบัการเติบโตของรายไดข้องกลุ่มบริษทั  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสําหรับปี 2560 มีจํานวน 124 ล้านบาท เพิ�มขึ� น 32 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ 35           

เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของเงินกูย้ืมระยะสั�นเพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ

และเงินกูย้ืมระยะยาวเพื�อใชใ้นการลงทุนซื�อที�ดิน อุปกรณ์และอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 2560 มีจาํนวน  61 ลา้นบาท และอตัราค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต่้อรายไดจ้ากธุรกิจหลกั 

คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ� งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน และสอดคลอ้งกบักาํไรที�

ลดลง 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

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

สินทรัพยห์มุนเวียน                     4,491                      3,932  559 14% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                     3,658                     2,937  721 25% 

สินทรัพย์รวม                     8,149                      6,869  1,280 19% 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� �1 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 8,149 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,280 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที� �1 ธนัวาคม 2559 ซึ� งมีจาํนวน 6,869 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ

เพิ�มขึ�นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
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คุณภาพสินทรัพย์  

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ลกูหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,352 1,408 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (51) (42) 

รวมลกูหนี�การคา้ - สุทธิ 1,301 1,366 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํนวน 51 ลา้นบาท และ �2 ลา้น

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

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

มีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

สินคา้คงเหลือ 1,413 1,443 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (309) (278) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,104 1,165 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทับันทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 309 ลา้นบาท และ 278 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งกลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่า

สุทธิที�จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปลี�ยนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์

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

ขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อว่ารายการปรับลดสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บที�มีอยู่ในปัจจุบนัมี

ความเพียงพอแลว้ 
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แหล่งที�มาของเงนิทุน 

    หน่วย: ลา้นบาท 

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

หนี� สินหมุนเวียน                       4,810                        3,673  1,137 32% 

หนี� สินไม่หมุนเวียน                          619                           567  52 9% 

หนี�สินรวม                       5,429                        4,240  1,189 28% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                       2,720                        2,629  91 3% 

หนี�สินรวม 

หนี� สินรวม ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 มีจาํนวน 5,429 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,189 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 28 

เมื�อเปรียบเทียบกบัหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ� งมีจาํนวน 4,240 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ

เพิ�มขึ�นของเงินกูย้ืมระยะสั�นเพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเงินกูย้ืมระยะยาวเพื�อใชส้าํหรับการลงทุนซื�อ

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 2,720 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 91 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 3 

เมื�อเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ� งมีจาํนวน 2,629 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ�นจากกาํไร

สุทธิและการเพิ�มทุนในบริษทัย่อยของผูถื้อหุน้ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย และลดลงจากการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยใหก้บัผูถื้อหุน้ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ของบริษทัยอ่ย 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2.0:1 เพิ�มขึ� นเมื�อเปรียบเทียบกับ

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งเท่ากบั 1.6:1 โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของ

เงินกูย้ืมระยะสั�นและเงินกูย้ืมระยะยาว 

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี ���� ปี ���� 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,201 1,176 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (1,120) (977) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 492 (139) 



 

7 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 มีจาํนวน 1,201 ลา้นบาท ลดลง 25 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ย

เมื�อเปรียบเทียบกบักระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับปี 2559 ซึ�งมีจาํนวน 1,176 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสําหรับปี 2560 มีจาํนวน 1,120 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 143 ลา้นบาท เนื�องจาก

การลงทุนซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินปี 2560 มีจาํนวน 492 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 631 ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ�น

ของเงินกูย้ืมระยะสั�นเพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี� สินหมุนเวียน ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 0.9:1 ซึ� งใกลเ้คียงกับ

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี� สินหมุนเวียน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งเท่ากบั 1.1:1  

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


