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ที� บช. 021/2561    14 สิงหาคม 2561  

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 

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

รายไดร้วม 1,822 1,909 (87) (5%) 

กาํไรสุทธิ 170 116  54 47% 

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสําหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จาํนวน 1,822 ลา้นบาท ลดลง 87 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ�งมีจาํนวน 1,909 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้

จากธุรกิจอีเอม็เอสและธุรกิจโทรคมนาคม 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสําหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จาํนวน 170 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 54 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 47 เมื�อ

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ� งมีจาํนวน 116 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของกาํไร

ขั�นตน้ของธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งและการลดลงของค่าใชจ่้ายในการขาย ส่งผลใหภ้าพรวมของกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิ

เพิ�มขึ�น 

การวเิคราะห์รายได้ 

 

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 389 21% 553 29% (164) (30%) 

ธุรกิจโทรคมนาคม 109 6% 131 7% (22) (17%) 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 362 20% 362 19% - - 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  881 48% 812 42% 69 8% 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 1,741 95% 1,858 97% (117) (6%) 

รายไดอื้�น 81 5% 51 3% 30 59% 

รวมรายได้ 1,822 100% 1,909 100% (87) (5%) 
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ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จาํนวน 389 ลา้นบาท ลดลง 164 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 30 

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 553 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของคาํสั�งผลิตจาก

ลูกคา้รายใหญร่ายหนึ�งของส่วนงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จาํนวน 109 ลา้นบาท ลดลง 22 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

17 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน 131 ลา้นบาท เนื�องจากในปีก่อน บริษทัมีรายไดจ้ากการขาย

กล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ตามโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี�ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทศัน์ภาคพื�นดินในระบบ

ดิจิตอล ระยะที� 2 ของสาํนกังาน กสทช.  

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จาํนวน 362 ลา้นบาท ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลง เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน  

ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษทัมีรายไดส้าํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จาํนวน 881 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 69 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 8 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน 812 ลา้นบาท บริษทัมียอดใชบ้ริการผา่น “ตูบุ้ญเติม” สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 

จาํนวน 10,611 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,833 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 21 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมี

จาํนวน 8,778 ลา้นบาท ทั� งนี�  ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีตูเ้ติมเงิน “บุญเติม” จาํนวน 130,348 ตู ้ กระจายอยู่ทั�ว

ประเทศ 

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จาํนวน 76 ลา้นบาท ลดลง 53 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 41 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 129 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขั�นตน้ของไตรมาส 2 ปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 23  เป็น

ร้อยละ 20 โดยสอดคลอ้งกบัการลดลงของรายไดจ้ากส่วนงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้

รายใหญ่รายหนึ�ง 

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 76 20% 129 23% (53) (41%) 

ธุรกิจโทรคมนาคม 13 12% 28 21% (15) (54%) 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 173 48% 60 17% 113 188% 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  230 26% 239 29% (9) (4%) 

รวมกาํไรขั�นต้น 492 28% 456 25% 36 8% 
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ธุรกจิโทรคมนาคม 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จาํนวน 13 ลา้นบาท ลดลง 15 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 54 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 28 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัการลดลงของรายไดจ้ากการขายกล่องเซ็ทท็อปบ็อกซ์ อตัรา

กาํไรขั�นตน้ของไตรมาส 2 ปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 12 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของค่าเผื�อการลดมูลค่าของ

สินคา้คงเหลือ 

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง 

กาํไรขั�นตน้สําหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จาํนวน 173 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 113 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 188 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 60 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขั�นตน้ของไตรมาส 2 ปี 2561 เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 17 

เป็นร้อยละ 48 เนื�องจากงานโครงการซื�อขายกลอ้งบนัทึกภาพเคลื�อนไหวบนสถานีตาํรวจ จาํนวน �,��� ชุด มีกาํไรขั�นตน้

และอตัรากาํไรขั�นตน้ที�สูงกวา่งานโครงการอื�นๆ 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จาํนวน 230 ลา้นบาท ลดลง 9 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 239 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 29 เป็นร้อยละ 

26 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของค่าเสื�อมราคาของตูเ้ติมเงิน  

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 24 1% 36 2% (12) (33%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 226 13% 225 12% 1 - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 33 2% 31 2% 2 6% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 48 3% 27 1% 21 78% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 มีจาํนวน 24 ลา้นบาท ลดลง 12 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 33 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการลดลงของค่านายหนา้สาํหรับการขายกล่องเซ็ทท็อปบ็อกซ์ ค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายได้

จากธุรกิจหลกัคิดเป็นร้อยละ 1 ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสําหรับไตรมาส 2 ปี 2561 มีจาํนวน 226 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากธุรกิจ

หลกัคิดเป็นร้อยละ 13 ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินไตรมาส 2 ปี 2561 มีจาํนวน 33 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายทางการเงินต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัคิดเป็น  

ร้อยละ 2 ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับไตรมาส 2 ปี 2561 มีจาํนวน 48 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 21 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ 78 จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งสอดคลอ้งกบักาํไรที�เพิ�มขึ�น 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 5,114 4,491 623 14% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,560 3,658 (98) (3%) 

สินทรัพย์รวม 8,674 8,149 525 6% 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 8,674 ล้านบาท เพิ�มขึ� น 525 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ 6 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งมีจาํนวน 8,149 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากลูกหนี�การคา้ 

รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระและสินคา้คงเหลือ 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

ลูกหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,716 1,352 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (43) (51) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,673 1,301 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํนวน 43 ลา้นบาท และ 

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

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

ปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 
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สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

สินคา้คงเหลือ 1,572 

 

1,413 

 รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (324) (309) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

1,248 1,104 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 324 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 

 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

หนี� สินหมุนเวยีน 5,562 4,755 807 17% 

หนี� สินไม่หมุนเวยีน 560 674 (114) 17% 

หนี�สินรวม 6,122 5,429 693 13% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,552 2,720 (168) (6%) 

หนี�สินรวม 

หนี� สินรวม ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 6,122 ล้านบาท เพิ�มขึ� น 693 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ 13 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ� งมีจาํนวน 5,429 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของ  

เงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 2,552 ล้านบาท ลดลง 168 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ� งมีจาํนวน 2,720 ลา้นบาท การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวเนื�องจาก

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ และการซื�อหุน้คืนของบริษทัยอ่ย 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 เท่ากบั 2.4:1 เพิ�มขึ�น เมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหนี� สิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งเท่ากบั 2.0:1 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของหนึ� สินหมุนเวยีน การจ่ายเงินปันผล

ใหก้บัผูถื้อหุน้ และการซื�อหุน้คืนของบริษทัยอ่ย 
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สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส � ปี 2561 ไตรมาส � ปี 2560 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 111 182 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (223) (477) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (95) 435 

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานสําหรับไตรมาส 2 ปี 2561 มีจาํนวน 111 ลา้นบาท ลดลง 71 ลา้นบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 182 ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของเงินทุนหมุนเวียน เช่น 

ลูกหนี�การคา้ รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ สินคา้คงเหลือ เจา้หนี�การคา้ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสําหรับไตรมาส 2 ปี 2561 มีจํานวน 223 ล้านบาท ลดลง 254 ล้านบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 477 ลา้นบาท เนื�องจากการลดลงของการลงทุนซื�อตูเ้ติมเงินของ

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง  

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับไตรมาส 2 ปี 2561 มีจาํนวน 95 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ�นจากการเบิกใช ้      

เงินกูย้มืระยะสั�น 507 ลา้นบาท และการเบิกใชเ้งินกูย้ืมระยะยาว 215 ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว 

��� ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 370 ลา้นบาท และการซื�อหุน้คืนของบริษทัยอ่ย 187 ลา้นบาท  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 0.92:1 ซึ� งใกลเ้คียงกับอตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัที�  31 

ธนัวาคม 2560 ซึ�งเท่ากบั 0.94:1  

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


