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ที� บช. 034/256�    14 พฤศจิกายน ����  

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 

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

รายไดร้วม 1,7�� �,��� (���) (�%) 

กาํไรสุทธิ ��� ��� (��) (��%) 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมสําหรับไตรมาส � ปี ���� จาํนวน �,��� ลา้นบาท ลดลง ��� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ � เมื�อ

เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส � ปี ���� ซึ�งมีจาํนวน �,��� ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้

จากธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�น  

กลุ่มบริษัทมีกาํไรสุทธิสําหรับไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ��� ลา้นบาท ลดลง �� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ �� เมื�อ

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส � ปี ���� ซึ�งมีจาํนวน ��� ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการการลดลงของกาํไร

ขั�นตน้ของธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ 

การวเิคราะห์รายได้ 

 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสสาํหรับไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ��� ลา้นบาท ลดลง 43 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1� 

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 389 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของคาํสั�งผลิตจาก

ลูกคา้รายใหญร่ายหนึ�งของส่วนงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 346 20% 389 21% (43) (�1%) 

ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 448 27% ��� ��% (105) (19%) 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ 839 49% 8�� ��% (28) (3%) 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั �,��� 96% �,��� 96% (���) (��%) 

รายไดอื้�น �� �% �� 4% � �% 

รวมรายได้ �,��� 100% �,��� 100% (���) (�%) 
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ธุรกจิเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นสาํหรับไตรมาส � ปี ���� จาํนวน 448 ลา้นบาท ลดลง 105 ลา้นบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 19 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 553 ลา้นบาท เนื�องจากงานโครงการที�เกิดขึ�น

ในปี่ก่อนเป็นโครงการขนาดใหญ่ � โครงการ ในขณะที�งานโครงการที�เกิดขึ�นในปีนี� เป็นโครงการขนาดเล็กถึงขนาดปาน

กลางหลายโครงการ 

ธุรกจิสมาร์ท เซอร์วสิ 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ สาํหรับไตรมาส � ปี ���� จาํนวน 839 ลา้นบาท ลดลง �� ลา้นบาทหรือลดลงร้อย

ละ � เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน ��� ลา้นบาท ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั  

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรสาม � ปี ���� จาํนวน 61 ลา้นบาท ลดลง 11 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �� จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ�งสอดคลอ้งกบัรายไดข้องธุรกิจอีเอม็เอสที�ลดลง อตัรากาํไรขั�นตน้ของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 19 ซึ� ง

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

ธุรกจิเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ��� ลา้นบาท ซึ�งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบั

ปีก่อน อตัรากาํไรขั�นตน้ของไตรมาส � ปี ���� เพิ�มขึ�นจากร้อยละ �� เป็นร้อยละ 28 เนื�องจากงานโครงการที�รับรู้รายไดใ้น

ปีนี� มีมูลค่าตํ�ากวา่งานโครงการที�รับรู้รายไดใ้นปีก่อน โดยส่วนใหญ่งานโครงการขนาดกลางและขนาดเลก็จะมีอตัรากาํไร

ขั�นตน้ที�สูงกวา่งานโครงการขนาดใหญ่ 

ธุรกจิสมาร์ท เซอร์วสิ 

กาํไรขั�นตน้ไตรมาส � ปี ���� จาํนวน ��� ลา้นบาท ลดลง �� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �� จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน ��� ลา้นบาท และอตัรากาํไรขั�นตน้ของไตรมาส � ปี ���� ลดลงจากจากร้อยละ �� เป็น    

ร้อยละ �� เนื�องจากส่วนผสมของตน้ทุนผลิตภณัฑ์/บริการ (product/service cost mix) เปลี�ยนแปลงไป โดยสัดส่วนของ

ตน้ทุนบริการที�ไม่ใช่บริการเติมเงินโทรศพัทมื์อถือเพิ�มสูงขึ�น 

 

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 61 18% �� ��% (11) (15%) 

ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 126 28% ��� ��% 3 2% 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ 188 22% ��� �6% (41) (�8%) 

รวมกาํไรขั�นต้น ��� ��% ��� 2�% (�9) (�2%) 
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ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย �� �% �� �% � ��% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ��� 1�% ��� ��% (2) (1%) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน �� 2% �� 2% (6) (��%) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ �� �% �� �% (��) (��%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายสาํหรับไตรมาส � ปี ���� และอตัราค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกั ไม่มีการเปลี�ยนแปลง

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับไตรมาส � ปี ���� และอตัราค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากธุรกิจหลกั ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินไตรมาส � ปี ���� และอตัราค่าใชจ่้ายทางการเงินต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกั ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมี

สาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับไตรมาส � ปี ���� มีจาํนวน �� ลา้นบาท ลดลง �� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �� จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ซึ�งสอดคลอ้งกบักาํไรที�ลดลง 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 3� กนัยายน 2562 3� ธันวาคม 2561 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน �,��� �,��� (���) (��%) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน �,��� �,��� (���) (4%) 

สินทรัพย์รวม �,��8 �,��� (�,��2) (��%) 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที�  30 กันยายน ���� มีจํานวน 7,788 ล้านบาท ลดลง 1,082 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ �� เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 256� ซึ� งมีจาํนวน �,��� ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกหนี�การคา้

และลูกหนี� อื�น และรายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ  
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คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

3� กนัยายน 25�� 31 ธันวาคม 25�� 

ลูกหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั �,��� �,��� 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (��) (��) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ �,��� �,��� 

ณ วนัที� 30 กนัยายน ���� และ วนัที� 31 ธนัวาคม ���� กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญจาํนวน �� ลา้นบาท และ 55 

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

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

มีความเพียงพอแลว้ 

สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

3� กนัยายน 256� 31 ธันวาคม 256� 

สินคา้คงเหลือ �,��� 

 

1,335 

 รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (���) (367) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

��� ��� 

ณ วนัที� 30 กนัยายน ���� และ 31 ธนัวาคม ���� กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน ��� ลา้นบาท และ ��� 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 กนัยายน ���� 31 ธันวาคม ���� เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

หนี� สินหมุนเวยีน �,��� �,��� (���) (��%) 

หนี� สินไม่หมุนเวยีน ��� ��� (���) (��%) 

หนี�สินรวม �,��� �,��� (���) (��%) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม �,��� �,��� (���) (��%) 
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หนี�สินรวม 

หนี� สินรวม ณ วนัที� �0 กนัยายน ���� มีจาํนวน �,��� ลา้นบาท ลดลง ��� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �� เมื�อเปรียบเทียบ

กบัหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ���� ซึ�งมีจาํนวน �,��� ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเจา้หนี�การคา้และ

เจา้หนี� อื�น   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที�  30 กันยายน ���� มีจํานวน 2,��� ล้านบาท ลดลง ��� ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ �� เมื�อ

เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ� งมีจาํนวน 2,506 ลา้นบาท การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวเนื�องจาก

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ และการซื�อหุน้สามญัคืนของบริษทั 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 30 กนัยายน ���� เท่ากบั �.��:1 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อ

เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ���� ซึ�งเท่ากบั 2.��:1  

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส � ปี ���� ไตรมาส � ปี ���� 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,654 289 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (459) (420) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1,174) (370) 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 3 ปี ���� มีจาํนวน 1,654 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,365 ลา้นบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน 289 ลา้นบาท เนื�องจากการลดลงของเงินทุนหมุนเวยีน เช่น ลูกหนี�

การคา้ รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ เจา้หนี�การคา้ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสําหรับไตรมาส 3 ปี ���� มีจํานวน 459 ล้านบาท เพิ�มขึ� น 39 ล้านบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน 420 ลา้นบาท เนื�องจากการใหกู้ย้มืเงินแก่ตวัแทนบริการของบริษทั

ยอ่ยแห่งหนึ�ง 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับไตรมาส 3 ปี ���� มีจาํนวน 1,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ��� ลา้นบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน ��� ลา้นบาท เนื�องจากในปีก่อนมีการกูย้ืมเงินระยะสั�นและระยะ

ยาวเพิ�มขึ�น เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและการซื�อทรัพยสิ์น 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัที� 30 กนัยายน ���� เท่ากบั 0.8�:1 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบ

กบัอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 256� ซึ�งเท่ากบั 0.9�:1  

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


