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ที� บช. 006/2562    25 กมุภาพนัธ์ 2562 

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

    หน่วย: ลา้นบาท 

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

รายไดร้วม  8,080 7,165  915 13% 

กาํไรสุทธิ  526  272 254 93% 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมสําหรับปี 2561 จาํนวน 8,080 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 915 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 13    

เมื�อเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสําหรับปี 2560 ซึ� งมีจาํนวน 7,165 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของ

รายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งและการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอส 

กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2561 จาํนวน 526 ลา้นบาท เพิ�มขึ� น 254 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ� นร้อยละ 93        

เมื�อเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสาํหรับปี 2560 ซึ� งมีจาํนวน 272 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ�มขึ�นของกาํไร

ขั�นตน้จากธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งและการลดลงของค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร ส่งผลให้ภาพรวม

ของกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิเพิ�มขึ�น 

การวเิคราะห์รายได้ 

 

 
ปี 2561 ปี 2560 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 1,658 21% 2,300 32% (642) (28%) 

ธุรกิจโทรคมนาคม 818 10% 483 7% 335 69% 

ธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้ง 1,858 23% 913 13% 945 104% 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  3,481 43% 3,254 45% 227 7% 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 7,815 97% 6,950 97% 865 12% 

รายไดอื้�น 265 3% 215 3% 50 23% 

รวมรายได้ 8,080 100% 7,165 100% 915 13% 
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ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสสาํหรับปี 2561 จาํนวน 1,658 ลา้นบาท ลดลง 642 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

28 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ� งมีจาํนวน 2,300 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของคาํสั�งซื�อของลูกคา้

รายใหญ่รายหนึ�งของงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์   

ธุรกจิโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมสําหรับปี 2561 จาํนวน 818 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 335 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น

ร้อยละ 69 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ� งมีจาํนวน 483 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากงาน

โครงการออกแบบและติดตั�งโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื�อสญัญาณ  

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งสาํหรับปี 2561 จาํนวน 1,858 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 945 ลา้นบาท หรือ

เพิ�มขึ� นร้อยละ 104 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ� งมีจาํนวน 913 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากรายไดจ้ากการขาย

รถยนตไ์ฟฟ้าตรวจการณ์อจัฉริยะ (Smart Patrol Car) และกลอ้งบนัทึกภาพเคลื�อนไหวบนสถานีตาํรวจ 

 ธุรกจิให้บริการรายย่อย  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจให้บริการรายย่อยสําหรับปี 2561 จาํนวน 3,481 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 227 ลา้นบาท หรือ

เพิ�มขึ�นร้อยละ 7 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 3,254 ลา้นบาท บริษทัมียอดใชบ้ริการผ่าน “ตูบุ้ญเติม” 

สําหรับปี 2561 จาํนวน 41,980 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 5,806 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 16 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน ซึ� งมีจาํนวน 36,174 ลา้นบาท ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีตูเ้ติมเงินจาํนวน 130,053 ตู ้กระจาย

อยูท่ั�วประเทศ 

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 

 
ปี 2561 ปี 2560 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 362 22% 429 19% (67) (16%) 

ธุรกิจโทรคมนาคม 74 9% 133 28% (59) (44%) 

ธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้ง 483 26% 145 16% 338 233% 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  845 24% 923 28% (78) (8%) 

รวมกาํไรขั�นต้น 1,764 23% 1,630 23% 134 8% 
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ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2561 จาํนวน 362 ลา้นบาท ลดลง 67 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 16 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 429 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการลดลงของกาํไรขั�นตน้ของลูกคา้รายใหญ่ราย

หนึ� งของงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อตัรากาํไรขั�นตน้สําหรับปี 2561 อยู่ที�ร้อยละ 22 

ซึ�งเพิ�มขึ�นเลก็นอ้ยเมื�อเปรียบเทียบกบัอตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2560 

ธุรกจิโทรคมนาคม 

กาํไรขั�นตน้สําหรับปี 2561 จาํนวน 74 ลา้นบาท ลดลง 59 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 44 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 133 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั�นตน้สําหรับปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 9 

โดยมีสาเหตุหลกัจากงานโครงการออกแบบและติดตั�งโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื�อสัญญาณมีอตัรา

กาํไรขั�นตน้ลดลง และการเพิ�มขึ�นของรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บ  

ธุรกจิเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2561 จาํนวน 483 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 338 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 233 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 145 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2561 เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 16 เป็นร้อย

ละ 26 โดยมีสาเหตุจากกาํไรขึ�นตน้จากการขายรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อจัฉริยะ (Smart Patrol Car) และกลอ้ง

บนัทึกภาพเคลื�อนไหวบนสถานีตาํรวจ 

ธุรกจิให้บริการรายย่อย 

กาํไรขั�นตน้สําหรับปี 2561 จาํนวน 845 ลา้นบาท ลดลง 78 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 8  เมื�อเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 923 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั�นตน้สําหรัปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 24 

โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของค่าเสื�อมราคาตูเ้ติมเงิน 

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ปี 2561 ปี 2560 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 108 1% 139 2% (31) (22%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 853 11% 927 13% (74) (8%) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 128 2% 124 2% 4 3% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 134 2% 61 1% 73 120% 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับปี 2561 มีจํานวน 108 ล้านบาท ลดลง 31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตุจากการลดลงของค่านายหนา้จ่ายใหก้บัตวัแทนสาํหรับการขายผลิตภณัฑ ์Set 

Top Box และค่าส่งเสริมการขายของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2561 มีจาํนวน 853 ล้านบาท ลดลง 74 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 8 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตุจากการหยุดดาํเนินงานของบริษทัย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ในระหว่างปี  

2560 และการควบคุมค่าใชจ่้ายดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินสาํหรับปี 2561 มีจาํนวน 128 ลา้นบาท และอตัราค่าใชจ่้ายทางการเงินต่อรายไดจ้ากธุรกิจ

หลกัคิดเป็นร้อยละ 2 ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปี 2561 มีจาํนวน 134 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 73 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 120 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ�งสอดคลอ้งกบักาํไรที�เพิ�มขึ�น 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

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

สินทรัพยห์มุนเวียน               5,310                      4,491  819 18% 

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

สินทรัพย์รวม 8,870                                      8,149  721 9% 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� �1 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 8,870 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 721 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 9 

เมื�อเปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที� �1 ธันวาคม 2560 ซึ� งมีจาํนวน 8,149 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก

การเพิ�มขึ�นของลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�นและรายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 
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คุณภาพสินทรัพย์  

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ลกูหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 2,452 1,352 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (52) (51) 

รวมลกูหนี�การคา้ - สุทธิ 2,400 1,301 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํนวน 52 ลา้นบาท และ 51 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 2561 31 ธันวาคม 2560 

สินคา้คงเหลือ 1,335 1,413 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (367) (309) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 968 1,104 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทับันทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 367 ลา้นบาท และ 309 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 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

หนี� สินหมุนเวียน 5,903                       4,810  1,093 23% 

หนี� สินไม่หมุนเวียน 461                          619  (158) (26%) 

หนี�สินรวม 6,364                       5,429  935 17% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,506                       2,720  (214) (8%) 

หนี�สินรวม 

หนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 6,364 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 935 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 17 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ� งมีจาํนวน 5,429 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ

เพิ�มขึ�นของเงินกูย้ืมระยะสั�นและเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 2,506 ลา้นบาท ลดลง 214 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 8 

เมื�อเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ� งมีจาํนวน 2,720 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิด

จากการซื�อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยจากผูถื้อหุ้นที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย การซื�อหุ้นคืนของบริษทั

ยอ่ย และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัและผูถื้อหุน้ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2.5:1 เพิ�มขึ� นเมื�อเปรียบเทียบกับ

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งเท่ากบั 2.0:1 โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของ

เงินกูย้ืมระยะสั�นและเงินกูย้ืมระยะยาว 

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี ���1 ปี �560 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 608 1,201 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (529) (1,120) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (381) 492 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 มีจาํนวน 608 ลา้นบาท ลดลง 593 ลา้นบาท เนื�องจากการ

เพิ�มขึ�นของเงินทุนหมุนเวียน เช่น ลูกหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น รายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ และเจา้หนี�การคา้และ

เจา้หนี� อื�น เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสาํหรับปี 2561 มีจาํนวน 529 ลา้นบาท ลดลง 591 ลา้นบาท เนื�องจากการ

ลดลงของการซื�อตูเ้ติมเงินของบริษทัยอ่ย 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินปี 2561 มีจาํนวน 381 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 873 ลา้นบาท เนื�องจากการซื�อ

หุน้คืนของบริษทัยอ่ย การจ่ายชาํระหนี� เงินกูย้ืมระยะยาว และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัและผูถื้อ

หุน้ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี� สินหมุนเวียน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 0.9:1 ซึ� งเท่ากบัอตัราส่วน

สินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี� สินหมุนเวียน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560  

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


