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ที� บช. 017/2561    14 พฤษภาคม 2561 

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

รายไดร้วม 1,977 1,570 407 26% 

กาํไรสุทธิ 116 50  66 132% 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 1,977 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น  407 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 26  เมื�อ

เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ� งมีจาํนวน 1,570 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของ

รายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 116 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 66 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 132 เมื�อ

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ� งมีจาํนวน 50 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของกาํไร

ขั�นตน้และการลดลงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่งผลใหภ้าพรวมของกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิเพิ�มขึ�น 

การวเิคราะห์รายได้ 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 476 ลา้นบาท ลดลง 48 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 9 

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 524 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของคาํสั�งผลิตจาก

ลูกคา้รายใหญร่ายหนึ�งของส่วนงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 476 24% 524 33% (48) (9%) 

ธุรกิจโทรคมนาคม 396 20% 58 4% 338 583% 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 166 9% 191 12% (25) (13%) 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  875 44% 748 48% 127 17% 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 1,913 97% 1,521 97% 392 26% 

รายไดอื้�น 64 3% 49 3% 15 31% 

รวมรายได้ 1,977 100% 1,570 100% 407 26% 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 396 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 338 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น

ร้อยละ 583 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 58 ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้าก

งานโครงการดา้นโทรคมนาคมของหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจแห่งหนึ�งซึ� งบริษทัไดล้งนามในสัญญาในไตรมาสที� 4 ของปี 

2560  

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งสําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 166 ลา้นบาท ลดลง 25 ลา้นบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 13 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 191 ลา้นบาท เนื�องจากการลดลงของรายไดจ้าก

งานโครงการพฒันาระบบ ERP ของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจแห่งหนึ�ง 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษทัมีรายไดส้าํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 875 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 127 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 17 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน 748 ลา้นบาท บริษทัมียอดใชบ้ริการผา่น “ตูบุ้ญเติม” สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 

จาํนวน 10,421 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 2,421 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 30 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมี

จาํนวน 8,000 ลา้นบาท ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีตูเ้ติมเงิน “บุญเติม” จาํนวน 130,404 ตู ้กระจายอยูท่ั�วประเทศ 

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 98 ลา้นบาท ลดลง 9 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 8 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 107 ลา้นบาท โดยสอดคลอ้งกบัการลดลงของรายไดจ้ากส่วนงานรับจา้งผลิตและประกอบ

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อตัรากาํไรขั�นตน้ของไตรมาส 1 ปี 2561 อยูที่�ร้อยละ 21 ซึ� งใกลเ้คียงกบัอตัรากาํไรขั�นตน้ของไตร

มาส 1 ปี 2560  

ธุรกจิโทรคมนาคม 

กาํไรขั�นตน้สําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 57 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 43 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 307 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 14 ลา้นบาท โดยสอดคลอ้งกบัการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากงานโครงการดา้น

 
ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 98 21% 107 20% (9) (8%) 

ธุรกิจโทรคมนาคม 57 14% 14 24% 43 307% 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 39 23% 52 27% (13) (25%) 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  237 27% 215 29% 22 10% 

รวมกาํไรขั�นต้น 431 23% 388 26% 43 11% 
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โทรคมนาคม อตัรากาํไรขั�นตน้ของไตรมาส 1 ปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 14 เนื�องจากงานโครงการดงักล่าว

ส่วนใหญ่จะตอ้งใชอ้ปุกรณ์โทรคมนาคมที�บริษทัไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตขึ�นเอง ดงันั�น จึงทาํใหมี้อตัรากาํไรขั�นตน้ที�ต ํ�า 

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 39 ลา้นบาท ลดลง 13 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 25 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 52 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัการลดลงรายไดจ้ากของงานโครงการพฒันาระบบ ERP 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย 

กาํไรขั�นตน้สําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 237 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 22 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 10 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 215 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการเติบโตอย่างต่อเนื�องของธุรกิจตูบุ้ญเติม 

ขณะที�อตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 อยูที่�ร้อยละ 27 ซึ� งลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2560 ที�อยูใ่นระดบัร้อยละ 29 

เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของค่าเสื�อมราคาของตูเ้ติมเงินตามการขยายจาํนวนตูเ้ติมเงิน  

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 25 1% 27 2% (2) (7%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 202 11% 240 16% (38) (16%) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 32 2% 27 2% 5 19% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 30 2% 19 1% 11 58% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 มีจาํนวน 25 ลา้นบาท และอตัราค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกั

คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 มีจาํนวน 202 ลา้นบาท ลดลง 38 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 16 จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการลดลงของค่าใชจ่้ายในการบริหารของ Mindmap Commtech Inc. ซึ� งหยดุดาํเนิน

กิจการตั�งแต่ไตรมาส 3 ปี 2560   

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2561 มีจาํนวน 32 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 5 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 19 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของเงินกูย้มืระยะยาวเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวรของกลุ่มบริษทั 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 มีจาํนวน 30 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 11 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 58 จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งสอดคลอ้งกบักาํไรที�เพิ�มขึ�น 
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ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,806 4,491 315 7% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,657 3,658 (1) - 

สินทรัพย์รวม 8,463 8,149 314 4% 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 มีจาํนวน 8,463 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 314 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 4 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งมีจาํนวน 8,149 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากลูกหนี�การคา้และรายไดที้�

ยงัไม่เรียกชาํระ 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ลูกหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,394 1,352 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (42) (51) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,352 1,301 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํนวน 42 ลา้นบาท และ 51 

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

และอายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อวา่ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญที�มีอยูใ่นปัจจุบนั

มีความเพียงพอแลว้ 

สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

สินคา้คงเหลือ 1,470 

 

1,413 

 รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (305) (309) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

1,165 1,104 
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ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 305 ลา้นบาท และ 309 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งกลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปลี�ยนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นภายหลงัวนั

สิ�นงวด และคาํนึงถึงการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อวา่รายการ

ปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บที�มีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งที�มาของเงนิทุน 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

หนี� สินหมุนเวยีน 4,850 4,755 95 2% 

หนี� สินไม่หมุนเวยีน 699 674 25 4% 

หนี�สินรวม 5,549 5,429 120 2% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,914 2,720 194 7% 

หนี�สินรวม 

หนี� สินรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 มีจาํนวน 5,549 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 120 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 2 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ� งมีจาํนวน 5,429 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของเงินกูย้ืมระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 มีจาํนวน 2,914 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 194 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 7 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งมีจาํนวน 2,720 ลา้นบาท เนื�องจากกาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 

1 ปี 2561 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 เท่ากบั 1.9:1 ใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 2.0:1  

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 206 98 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (122) (179) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (175) 241 
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กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 มีจาํนวน 206 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 108 ลา้นบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน 98 ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของเงินทุนหมุนเวยีน เช่น ลูกหนี�

การคา้ รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ เจา้หนี�การคา้ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 มีจาํนวน 122 ลา้นบาท ลดลง 57 ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบ

กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 179 ลา้นบาท เนื�องจากการลดลงของรายจ่ายลงทุนเพื�อปรับปรุงและก่อสร้าง

อาคารเพื�อใชเ้ป็นคลงัสินคา้และสายการผลิต  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 มีจาํนวน 175 ลา้นบาท เกิดจากการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื

ระยะยาว 125 ลา้นบาท การเบิกใชเ้งินกูย้มืระยะยาว 215 ลา้นบาท และการจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั�น 266 ลา้นบาท  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 เท่ากบั 0.99:1 ซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2560 ซึ�งเท่ากบั 0.94:1  

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


