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ที� บช. 008/2563    25 กมุภาพนัธ ์2563  

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 

  ปี 2562 ปี 2561 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

รายไดร้วม 6,797 8,080 (1,283) (16%) 

กาํไรสุทธิ 331 526 (195) (37%) 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมสาํหรับปี 2562 จาํนวน 6,797 ลา้นบาท ลดลง 1,283 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 16 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัรายไดร้วมสําหรับปี 2561 ซึ� งมีจาํนวน 8,080 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจเอ็นเตอร์

ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2562 จาํนวน 331 ลา้นบาท ลดลง 195 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 37 เมื�อเปรียบเทียบกบั

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2561 ซึ�งมีจาํนวน 526 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของกาํไรขั�นตน้ของธุรกิจอีเอม็เอสและ

ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 

การวเิคราะห์รายได้ 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอส สําหรับปี 2562 จาํนวน 1,457 ลา้นบาท ลดลง 201 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 12 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 1,658 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของคาํสั�งผลิตจาก

ลูกคา้รายใหญร่ายหนึ�งของส่วนงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
ปี 2562 ปี 2561 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 1,457 21% 1,658 21% (201) (12%) 

ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 1,701 25% 2,676 33% (975) (��%) 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ 3,361 ��% 3,481 43% (120) (3%) 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 6,519 96% 7,815 97% (1,296) (��%) 

รายไดอื้�น 278 �% 265 3% 13 �% 

รวมรายได้ 6,797 100% 8,080 100% (1,283) (��%) 



 

2 
 

ธุรกจิเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�น สาํหรับปี 2562 จาํนวน 1,701 ลา้นบาท ลดลง 975 ลา้นบาท หรือลดลงร้อย

ละ 36 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 2,676 ลา้นบาท เนื�องจากงานโครงการที�เกิดขึ�นในปี 

2561 เป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการซึ� งไดด้าํเนินการแลว้เสร็จและส่งมอบในปี 2561 เรียบร้อยแลว้ ในขณะที�งาน

โครงการที�เกิดขึ�นในปี 2562 เป็นโครงการขนาดเลก็ถึงขนาดปานกลางหลายโครงการ 

ธุรกจิสมาร์ท เซอร์วสิ 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส สาํหรับปี 2562 จาํนวน 3,361 ลา้นบาท ลดลง 120 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 3 

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 3,481 ลา้นบาท ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัเมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน  

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2562 จาํนวน 264 ลา้นบาท ลดลง 98 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 27 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 362 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขั�นตน้ของ ปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 18 เนื�องจากการ

เพิ�มขึ�นของรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ ซึ� งแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขาย 

โดยทาํใหต้น้ทุนขายเพิ�มขึ�น   

ธุรกจิเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2562 จาํนวน 472 ลา้นบาท ลดลง 85 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 557 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขั�นตน้ของปี 2562 เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 28 เนื�องจากการ

ลดลงของรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลคา่สุทธิที�จะไดรั้บ ซึ�งแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขาย โดย

ทาํใหต้น้ทุนขายลดลง 

ธุรกจิสมาร์ท เซอร์วสิ 

กาํไรขั�นตน้สําหรับปี 2562 จาํนวน 801 ลา้นบาท ลดลง 49 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 850 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขั�นตน้ของปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 24 ซึ� งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมี

สาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

 
ปี 2562 ปี 2561 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 264 18% 362 22% (��) (��%) 

ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 472 28% 557 21% (��) (��%) 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ 801 24% 850 24% (49) (6%) 

รวมกาํไรขั�นต้น 1,537 24% 1,769 23% (232) (��%) 
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ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 104 2% 108 1% (4) (4%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 914 14% 853 11% 61 7% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 102 2% 128 2% (26) (20%) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 95 1% 134 2% (39) (29%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับปี 2562 และอัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากธุรกิจหลักไม่มีการเปลี�ยนแปลงเมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2562 มีจาํนวน 914 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 61 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 7 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของค่าใชจ่้ายในการบริหารซึ� งไดแ้ก่ หนี� สงสัยจะสูญและผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินสาํหรับปี 2562 มีจาํนวน 102 ลา้นบาท ลดลง 26 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 20 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ�งสอดคลอ้งกบัการลดลงของเงินกูย้มืระยะสั�นและเงินกูย้มืระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ���� มีจาํนวน 95 ลา้นบาท ลดลง 39 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 29 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อน ซึ�งสอดคลอ้งกบักาํไรที�ลดลง 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,115 5,248 (1,133) (22%) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,502 3,622 (120) (3%) 

สินทรัพย์รวม 7,617 8,870 (1,253) (14%) 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 7,617 ล้านบาท ลดลง 1,253 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งมีจาํนวน 8,870 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกหนี�การคา้ 

และรายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 
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คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ลูกหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,377 2,452 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (81) (52) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,296 2,400 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญจาํนวน 81 ลา้นบาท และ 52 

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

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

มีความเพียงพอแลว้ 

สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

สินคา้คงเหลือ 1,372 

 

1,335 

 รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (393) (367) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

979 968 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 393 ลา้นบาท และ  367 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 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

หนี� สินหมุนเวยีน 4,920 5,9�� (983) (��%) 

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

หนี�สินรวม 5,171 6,3�� (1,193) (��%) 

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

หนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 5,171 ลา้นบาท ลดลง 1,193 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 19 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ� งมีจาํนวน 6,364 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกูย้มืระยะสั�น

จากธนาคาร เงินกูย้มืระยะยาว และเจา้หนี�การคา้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 2,446 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เมื�อ

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

กาํไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย การเพิ�มทุนของผูถื้อหุ้นที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย และการซื�อหุน้คืนของบริษทั 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 2.1:1 ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหนี� สินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งเท่ากบั 2.5:1 เนื�องจากการลดลงของหนี� สินหมุนเวยีน 

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี ���� ปี ���� 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,935 608 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (538) (529) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1,411) (381) 

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี 2562 มีจํานวน 1,935 ล้านบาท เพิ�มขึ� น 1,327 ล้านบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 608 ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของเงินทุนหมุนเวียน เช่น 

ลูกหนี�การคา้ รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ เจา้หนี�การคา้ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสาํหรับปี 2562 มีจาํนวน 538 ลา้นบาท ลดลง 9 ลา้นบาท ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมี

สาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปี 2562 มีจาํนวน 1,411 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,030 ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบ

กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน 381 ลา้นบาท เนื�องจากการลดลงของเงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 0.84:1 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบ

กบัอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 256� ซึ�งเท่ากบั 0.89:1  
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จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


