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ที� บช. 028/2561    13 พฤศจิกายน 2561  

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส 3 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

รายไดร้วม 1,875 1,853 22 1% 

กาํไรสุทธิ 137 54 83 154% 

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จาํนวน 1,875 ล้านบาท เพิ�มขึ� น 22 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ 1       

เมื�อเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ� งมีจาํนวน 1,853 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของ

รายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งและการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอส 

กลุ่มบริษัทมีกาํไรสุทธิสําหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จํานวน 137 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 83 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 154       

เมื�อเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ�งมีจาํนวน 54 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของกาํไร

ขั�นตน้ของธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งและการลดลงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่งผลให้ภาพรวมของกลุ่มบริษทัมีกาํไร

สุทธิเพิ�มขึ�น 

การวเิคราะห์รายได้ 

 

 
ไตรมาส 3 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 389 21% 651 35% (262) (40%) 

ธุรกิจโทรคมนาคม 110 6% 116 6% (6) (5%) 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 443 23% 199 11% 244 123% 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  867 46% 828 45% 39 5% 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 1,809 96% 1,794 97% 15 1% 

รายไดอื้�น 66 4% 59 3% 7 12% 

รวมรายได้ 1,875 100% 1,853 100% 22 1% 
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ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จาํนวน 389 ลา้นบาท ลดลง 262 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 40 

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 651 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของคาํสั�งผลิตจาก

ลูกคา้รายใหญร่ายหนึ�งของส่วนงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จาํนวน 110 ลา้นบาท ซึ� งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จาํนวน 443 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 244 ลา้นบาท หรือ

เพิ�มขึ�นร้อยละ 123 โดยมีสาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากการขายรถยนตไ์ฟฟ้าตรวจการณ์อจัฉริยะ (Smart Patrol Car) และกลอ้ง

บนัทึกภาพเคลื�อนไหวบนสถานีตาํรวจ 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษทัมีรายไดส้าํหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จาํนวน 867 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 39 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 5 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน 828 ลา้นบาท บริษทัมียอดใชบ้ริการผา่น “ตูบุ้ญเติม” สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2561 

จาํนวน 10,506 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,195 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 13 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมี

จาํนวน 9,311 ลา้นบาท ทั�งนี�  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีตูเ้ติมเงิน “บุญเติม” จาํนวน 130,109 ตู ้ 

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จาํนวน 72 ลา้นบาท ลดลง 25 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 26 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 97 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขั�นตน้ของไตรมาส 3 ปี 2561 เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 15  เป็น

ร้อยละ 18 โดยเป็นผลสืบเนื�องมาจากการลดลงของรายไดจ้ากส่วนงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ของลูกคา้รายใหญ่รายหนึ�ง 

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 72 18% 97 15% (25) (26%) 

ธุรกิจโทรคมนาคม (11) (10%) 67 58% (78) (116%) 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 134 30% 21 11% 113 538% 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  229 26% 231 28% (2) (1%) 

รวมกาํไรขั�นต้น 424 23% 416 23% 8 2% 



 

3 
 

ธุรกจิโทรคมนาคม 

ขาดทุนขั�นตน้สําหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จาํนวน 11 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 78 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 116  จากช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน ซึ� งมีกําไรขั�นต้นจํานวน 67 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากขาดทุนจากสินค้าคงเหลือที�ล้าสมัยและ

เสื�อมสภาพ ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้คงเหลือ และการปรับลดราคาขายสินคา้ที�ใชส้าํหรับงานโครงการ 

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง 

กาํไรขั�นตน้สําหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จาํนวน 134 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 113 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 538 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 21 ลา้นบาท เนื�องจากกาํไรขั�นตน้จากการขายกลอ้งบนัทึกภาพเคลื�อนไหวบน

สถานีตาํรวจและรถยนตไ์ฟฟ้าตรวจการณ์อจัฉริยะ (Smart Patrol Car)  

อตัรากาํไรขั�นต้นของไตรมาส 3 ปี 2561 เพิ�มขึ� นจากจากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 30 เนื�องจากการขายกล้องบันทึกภาพ

เคลื�อนไหวบนสถานีตาํรวจมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�สูง 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จาํนวน 229 ลา้นบาท ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

อตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 26 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของค่าเสื�อมราคาของ 

ตูเ้ติมเงิน  

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 20 1% 21 1% (1) (5%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 198 11% 275 15% (77) (28%) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 31 2% 33 2% (2) (6%) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 34 2% 19 1% 15 79% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายสําหรับไตรมาส 3 ปี 2561 มีจาํนวน 20 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัคิด

เป็นร้อยละ 1 ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับไตรมาส 3 ปี 2561 มีจาํนวน 198 ลา้นบาท ลดลง 77 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 28 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัคิดเป็นร้อยละ 11 ลดลง 

ร้อยละ 4 เนื�องจากในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษทัยอ่ยในประเทศฟิลิปปินส์หยุดดาํเนินกิจการ บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์จาํนวน 41 ลา้นบาท 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินไตรมาส 3 ปี 2561 มีจาํนวน 31 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายทางการเงินต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัคิดเป็น  

ร้อยละ 2 ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับไตรมาส 3 ปี 2561 มีจาํนวน 34 ล้านบาท เพิ�มขึ� น 15 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 79 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของกาํไรสุทธิ 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

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

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,803 4,491 312 7% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,631 3,658 (27) (1%) 

สินทรัพย์รวม 8,434 8,149 285 4% 

สินทรัพย์รวม ณ ว ันที�  30 กันยายน 2561 มีจํานวน 8,434 ล้านบาท เพิ�มขึ� น  285 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ� น ร้อยละ 4                 

เมื�อเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ� งมีจาํนวน 8,149 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�น

ของลูกหนี�การคา้  

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

ลูกหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,937 1,352 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (42) (51) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,895 1,301 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญจาํนวน 42 ลา้นบาท และ 51 

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

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

มีความเพียงพอแลว้ 
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สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

สินคา้คงเหลือ 1,562 

 

1,413 

 รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (345) (309) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

1,217 1,104 

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

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 345 ลา้นบาท และ 309 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ

ของสินคา้คงเหลือจากการเปลี�ยนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นภายหลงัวนัสิ�น

งวด และคาํนึงถึงการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อวา่รายการปรับ

ลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บที�มีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งที�มาของเงนิทุน 

    หน่วย: ลา้นบาท 

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

หนี� สินหมุนเวยีน 5,519 4,755 764 16% 

หนี� สินไม่หมุนเวยีน 533 674 (141) (21%) 

หนี�สินรวม 6,052 5,429 623 11% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,382 2,720 (338) (12%) 

หนี�สินรวม 

หนี� สิน รวม ณ  วัน ที�  30 กัน ยายน 2561 มีจําน วน 6,052 ล้านบาท เพิ� มขึ� น  623 ล้าน บาท ห รือเพิ� มขึ� น ร้อยละ 11                   

เมื�อเปรียบเทียบกบัหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งมีจาํนวน 5,429 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของ  

เงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคารเพื�อนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนสาํหรับงานโครงการ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ ว ันที�  30 กันยายน 2561 มีจํานวน 2,382 ล้านบาท ลดลง 338 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12               

เมื�อเปรียบเทียบกับส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ� งมีจาํนวน 2,720 ลา้นบาท การเปลี�ยนแปลงดังกล่าว      

เกิดจากกาํไรสุทธิสาํหรับงวด การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ และการซื�อหุน้คืนของบริษทัยอ่ย 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน   

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 เท่ากบั 2.5:1 เพิ�มขึ�น เมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหนี� สิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ� งเท่ากบั 2.0:1 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของเงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร การ

จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ และการซื�อหุน้คืนของบริษทัยอ่ย 
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สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส � ปี 2561 ไตรมาส � ปี 2560 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 289 742 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (420) (745) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (370) 585 

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3 ปี 2561 มีจํานวน 289 ล้านบาท ลดลง 453 ล้านบาท           

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 742 ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของเงินทุนหมุนเวียน เช่น 

ลูกหนี�การคา้ รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ สินคา้คงเหลือ เจา้หนี�การคา้ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสําห รับไตรมาส 3 ปี  2561 มีจํานวน 420 ล้านบาท ลดลง 325 ล้านบาท                    

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน 745 ลา้นบาท เนื�องจากการลดลงของการลงทุนซื�อตูเ้ติมเงินของ

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง  

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับไตรมาส 3 ปี 2561 มีจาํนวน 370 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ�นจากการเบิกใช ้      

เงินกูย้มืระยะสั�น 640 ลา้นบาท และการเบิกใชเ้งินกูย้ืมระยะยาว 318 ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว 

418 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 732 ลา้นบาท และการซื�อหุน้คืนของบริษทัยอ่ย 187 ลา้นบาท  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัที�  30 กันยายน 2561 เท่ากับ 0.87:1 ซึ� งใกลเ้คียงกับอตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัที�  31 

ธนัวาคม 2560 ซึ�งเท่ากบั 0.94:1  

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


