
 

ที่ บช.007/2557    25 กมุภาพนัธ์ 2557 
     
เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หนว่ย: ล้านบาท 
 2556 2555 เพิ่ม (ลด)   % เพิ่ม (ลด) 

รายได้รวม 4,520 5,938 (1,418) (24%) 
ก าไรสทุธิ 254 120 134 112% 

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมส าหรับปี 2556 จ านวน 4,520 ล้านบาท ลดลง 1,418 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัรายได้รวมส าหรับปี 2555 ซึง่มีจ านวน 5,938 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากงาน
รับจ้างผลติแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ให้แก่ลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่   

กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปี 2556 จ านวน 254 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 134 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 112 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก าไรสทุธิส าหรับปี 2555 ซึ่งมีจ านวน 120 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้และ
คา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีลดลง  

การวิเคราะห์รายได้ 

ธุรกิจอีเอ็มเอส  

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรับปี 2556 จ านวน 1,628 ล้านบาท ลดลง 2,320 ล้านบาท เนื่องจากการหยดุรับ
ค าสัง่ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของลกูค้ารายใหญ่ คือ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
จ ากดั สว่นของการจ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทยงัคงสามารถรักษาระดบัของยอดขายและอตัราก าไรขัน้ต้นได้
ใกล้เคียงกบัปีก่อน     

 
2556 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากธุรกิจหลกั     
ธุรกิจอีเอ็มเอส 1,628 36 3,948 67 
ธุรกิจโทรคมนาคม 515 11 480 8 
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 1,525 34 906 15 
ธุรกิจให้บริการรายยอ่ย  803 18 553 9 
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 4,471 99 5,887 99 
รายได้อื่น 49 1 51 1 
รวมรายได้ 4,520 100.00 5,938 100 



 

ธุรกิจโทรคมนาคม   

ในปี 2556 งานด้านโทรคมนาคมของภาครัฐยงัคงมีการชะลอตวัอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยโครงการใหม่ที่เกิดขึน้ใน
ระหว่างปี ได้แก่ โครงการจดัซือ้อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงูส าหรับ Smart Thailand ของบมจ.ทีโอที มูลค่า 
149 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงระบบโทรศพัท์แบบไอพีประจ าสถานีต ารวจทัว่ประเทศ ระยะที่ 1 ของส านกังาน
ต ารวจแหง่ชาติ มลูคา่ 84 ล้านบาท 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง  

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องส าหรับปี 2556 จ านวน 1,525 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 619 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วยสว่นงานหลกั 2 สว่นงาน  

ด้านการผลิต จ าหน่าย และติดตัง้อปุกรณ์และระบบสญัญาณไฟจราจร กล้องวงจรปิด (CCTV) อปุกรณ์และระบบป้าย
อิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่เป็นงานโครงการกบัหนว่ยงานของกรุงเทพมหานครโดยสว่นใหญ่ บริษัทมีรายได้ส าหรับปี 2556 จ านวน 
1,310 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 792 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นงานโครงการติดตัง้อปุกรณ์ CCTV ที่เกิดขึน้เมื่อช่วงปลายปี 2555     

ด้านการวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) บริษัทมีรายได้ส าหรับปี 2556 จ านวน 202 ล้านบาท ลดลง 165 ล้าน
บาท โดยให้บริการแก่ลกูค้า 2 ราย คือ การไฟฟ้านครหลวง และบมจ.การบินไทย ในขณะที่ปี 2555 เป็นการให้บริการแก่
ลกูค้า 3 ราย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การรถไฟแหง่ประเทศไทย และ บมจ.การบินไทย  

ธุรกิจให้บริการรายย่อย  

ในปี 2556 ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมตัิ ยงัคงขยายตวัอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีรายได้จ านวน 
803 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 250 ล้านบาท เนื่องจากจ านวนตู้ เติมเงินที่ให้บริการเพิ่มขึน้จาก 19,000 ตู้  เป็น 29,000 ตู้  รวมถึง 
ยอดเติมเงินเพิ่มขึน้จาก 4,700 ล้านบาท เป็น 7,400 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมทางตลาดตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

    หนว่ย: ล้านบาท 
 2556 2555 เพิ่ม (ลด)   % เพิ่ม (ลด) 

ต้นทนุขาย/บริการ/รับเหมาโครงการ 3,433 5,097 (1,664) (33) 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 89 62 27 44 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 565 541 24 4 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 89 122 (33) (27) 
รวมคา่ใช้จ่าย 4,176 5,822 (1,646) (28) 

ต้นทุนขาย/บริการ/รับเหมาโครงการ 

ต้นทนุขาย/บริการ/รับเหมาโครงการส าหรับปี 2556 มีจ านวน 3,433 ล้านบาท ลดลง 1,664 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
33 ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการลดลงของรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอส นอกจากนี ้รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็น
มูลค่าสทุธิที่จะได้รับ ซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนขาย ลดลงจ านวน 21 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการบริหารจัดการสินค้า
คงเหลอืที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ รวมถึงคา่เสือ่มราคาของตู้ เติมเงิน ซึง่รวมอยู่ในต้นทนุบริการ ลดลงจ านวน 47 ล้านบาท 
ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของตู้ เติมเงินจากเดิม 5 ปี เป็น 8 ปี 



 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 27 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“FSMART”) ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายอยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2556 มีจ านวน 565 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เนื่องจาก
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของตู้ เติมเงินและอะไหลจ่ านวน 13 ล้านบาท และขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายตู้ เติมเงินที่สญูหาย
จ านวน 3 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  

ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับปี 2556 มีจ านวน 89 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27 เนื่องจากการจ่าย
ช าระเงินกู้ ยืมส าหรับงานโครงการต่างๆ ที่เสร็จสิน้ในระหว่างปี ตลอดจนการผ่อนช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวตามงวดที่ถึง
ก าหนดช าระตามสญัญา  

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
    หนว่ย: ล้านบาท 

 31 ธันวาคม  
2556 

31 ธันวาคม  
2555 

เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 3,394 3,497 (103) (3) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,259 1,121 138 12 
สนิทรัพย์รวม 4,653 4,618 35 1 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวน 4,653 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 35 ล้านบาท เนื่องจากสินทรัพย์หมนุเวียน
ลดลง 103 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้ 138 ล้านบาท  

การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนเกิดจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น รวมถึงรายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ 
เนื่องจากงานโครงการติดตัง้อปุกรณ์ชมุสายอินเตอร์เน็ตของบมจ. ทีโอที และงานวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
ของบมจ.การบินไทย ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จและเก็บเงินจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ยอดลกูหนีก้ารค้าและรายได้ที่ยงั
ไม่ได้เ รียกช าระ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากงานโครงการติดตัง้ อุปกรณ์กล้อง CCTV ของ
กรุงเทพมหานคร สว่นการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน เนื่องจากการลงทนุในที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ซึ่งสว่นใหญ่ 
คือ ตู้ เติมเงิน  

คุณภาพสนิทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้า  

ยอดลกูหนีก้ารค้าไม่รวมลกูหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ2555 มีจ านวน 1,048 ล้าน
บาท และ 1,395 ล้านบาท ตามล าดบั บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายการให้สินเช่ือทางการค้าแก่ลกูหนีก้ารค้าโดยเฉลี่ย
ประมาณ 30-90 วนั โดยสามารถจ าแนกตามอายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ ได้ดงันี ้

                             



 

หนว่ย : ล้านบาท 

 
งบการเงนิรวม  

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 732 643 
ค้างช าระ   
ไมเ่กิน 3 เดือน 103 528 
3 – 6 เดือน 28 32 
6 – 12 เดือน 34 42 
มากกวา่ 12 เดือน 151 150 

รวม 1,048 1,395 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (42) (43) 

รวมลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 1,006 1,352 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 42 ล้านบาท และ 43 
ล้านบาท ซึง่นโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของบริษัทและบริษัทย่อยจะขึน้อยู่กบัประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
และอายุของหนีท้ี่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนัน้ ฝ่ายบริหารเช่ือว่าค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัมีความเพียงพอแล้ว 
สินค้าคงเหลือ 

          หนว่ย : ล้านบาท 

 
งบการเงนิรวม  

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

วตัถดุิบ 257 314 
งานระหวา่งท า 77 63 
งานโครงการระหวา่งท า 45 47 
สนิค้าส าเร็จรูป 462 452 
สนิค้าระหวา่งทาง 2 2 

รวม 843 878 
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่า
สทุธิที่คาดวา่จะได้รับ (165) (163) 
สนิค้าคงเหลอื สทุธิ 
 

678 715 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยบนัทึกรายการปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูค่าสทุธิที่คาดว่าจะ
ได้รับของสินค้าคงเหลือ จ านวน165 ล้านบาท และ 163 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีการประมาณ
มลูคา่สทุธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ จากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทนุที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัเหตกุารณ์ที่
เกิดขึน้ภายหลงัวนัสิน้ปี และค านึงถึงการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนัน้ ฝ่าย
บริหารเช่ือวา่รายการปรับลดสนิค้าคงเหลอืให้เป็นมลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับที่มีอยูใ่นปัจจบุนัมีความเพียงพอแล้ว 



 

สิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ในปี 2556 กิจการร่วมค้า Genius ได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจร
อจัฉริยะโดยการประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตและค านวณคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัและพบวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะ
ได้รับคืนสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีของสทิธิดงักลา่ว ดงันัน้ ฝ่ายบริหารเช่ือวา่คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์จ านวน 26 ล้าน
บาท ที่บนัทกึไว้ในบญัชีเพียงพอในสถานการณ์ปัจจบุนั 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้นิ 

    หนว่ย: ล้านบาท 
 31 ธันวาคม  

2556 
31 ธันวาคม  

2555 
เพิ่ม (ลด)   % เพิ่ม (ลด) 

หนีส้นิหมนุเวียน 2,702 2,871 (169) (6) 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 255 131 124 95 
หนีส้นิรวม 2,957 3,002 (45) (1) 

หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ านวน 2,957 ล้านบาท ลดลง 45 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการจ่ายช าระ
คืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ส าหรับงานโครงการที่เสร็จสิน้ นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 445 
ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและจดัหาสินทรัพย์ ตลอดจน การจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 235 ล้าน
บาท  

บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงสามารถช าระคืนเงินกู้ ได้ตรงตามเง่ือนไขการช าระหนีท้ี่ได้ตกลงกนัไว้  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่
สามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินบางประการตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาเงินกู้ยืมฉบบัหนึง่ อยา่งไรก็ตาม บริษัทยอ่ย
ดงักล่าวข้างต้นได้ขอผ่อนผันการผิดเง่ือนไขดังกล่าวจากธนาคารและได้รับการผ่อนผันแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
ตามที่ได้กลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวน 1,696 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 80 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิ
ส าหรับปี 2556 จ านวน 284 ล้านบาท และเงินเพิ่มทุนจากผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยจ านวน 27 ล้านบาท ใน
ขณะเดียวกนั สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 230 ล้านบาท  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัท ณ วนัสิน้ปี 2556 เทา่กบั 1.7:1 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเท่ากบั 1.9:1 โดย
มีสาเหตหุลกัจากการลดลงหนีส้นิระยะสัน้ส าหรับงานโครงการ  



 

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หนว่ย: ล้านบาท 
 2556 2555 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 483 1,625 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (324) (277) 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (174) (1,265) 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 483 ล้านบาท ลดลง 1,142 ล้านบาท 
เนื่องจาก การเก็บเงินค่าจ้างงานโครงการต่างๆ มีจ านวนที่ต ่ากว่าในปีก่อน ตลอดจนเงินทนุหมนุเวียนที่ลดลงจากธุรกิจ
อีเอ็มเอส 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุส าหรับปี 2556 จ านวน 324 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นการซือ้ทรัพย์สิน เช่น ตู้ เติมเงิน
ของบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ ตลอดจน การจ่ายคา่สทิธิการเช่าและคา่ตกแตง่อาคารส านกังานแหง่ใหมข่องบริษัท  

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปี 2556 จ านวน 174 ล้านบาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินคืนกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงินจ านวน 180 ล้านบาท การจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 235 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นจ านวน 230 ล้านบาท เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวน 445 ล้านบาท และเงินรับจากการเพิ่มทนุของผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อยในบริษัทยอ่ย จ านวน 27 ล้านบาท  

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบั 1.3: 1 ซึ่งใกล้เคียงกบัอตัราสว่นของ
ปี 2555 ซึ่งเท่ากบั 1.2: 1 เป็นผลมาจากอตัราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนต่ออตัราการเปลี่ยนแปลงของ
หนีส้นิหมนุเวียนมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและสดัสว่นที่เทา่กนั 

อตัราสว่นสินทรัพย์สภาพคลอ่งต่อหนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 0.5: 1 ซึ่งใกล้เคียงกบัอตัราสว่น
ของปี 2555 ซึง่เทา่กบั 0.6: 1 เป็นผลมาจากอตัราการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง (เงินสดและรายการเทียบเทา่
เงินสด และลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น) ต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของหนีส้ินหมุนเวียนมีความสมัพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนัและสดัสว่นที่เทา่กนั 

ส าหรับงานการประมลูโครงการตา่งๆ ของภาครัฐ ซึง่จ าเป็นต้องมีการค า้ประกนัการประกวดราคา จ านวนเงินตามสญัญา 
เงินรับลว่งหน้า และเงินประกนัผลงาน ของแต่ละโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยมีความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจที่ดีกบัสถาบนั
การเงินตา่งๆ เพื่อรองรับการค า้ประกนัดงักลา่ว โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


