ที่ บช.047/2557
เรื่ อง
เรี ยน

14 พฤศจิกายน 2557

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายได้รวม
กาไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2557
1,193
115

ไตรมาส 3 ปี 2556
1,012
81

เพิม่ (ลด)
181
34

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
18%
42%

กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จานวน 1,193 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 18
เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้รวมสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ซึ่งมีจานวน 1,012 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม
กลุ่มบริ ษทั มีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จานวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุ ทธิ สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ซึ่ งมีจานวน 81 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิดจากกาไรขั้นต้นที่
เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ รายได้
ไตรมาส 3 ปี 2557
ล้ านบาท
%
รายได้ จากธุรกิจหลัก
ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจโทรคมนาคม
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจให้บริ การรายย่อย
รวมรายได้ จากธุรกิจหลัก
รายได้อื่น
รวมรายได้

354
309
223
283
1,169
24
1,193

30%
26%
19%
24%
98%
2%
100%

ไตรมาส 3 ปี 2556
ล้ านบาท
%
311
95
376
214
996
16
1,012

31%
9%
37%
21%
98%
2%
100%

เพิม่ (ลด)
ล้ านบาท
%
43
214
(153)
69
173
8
181

14%
225%
(41%)
32%
17%
50%
18%

ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จานวน 354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับช่วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีจานวน 311 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ได้รับคาสั่งผลิตเครื่ องรู ดบัตรจากลูกค้าราย
ใหม่รายหนึ่ง

1

ธุรกิจโทรคมนาคม
บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิจโทรคมนาคมสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จานวน 309 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 214 ล้านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่อน เนื่ องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 บริ ษทั มีการรับรู ้รายได้จากงานโครงการ
งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหา พร้อมติดตั้งระบบสื่ อสาร DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ IP
Core Network ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค มูลค่ารวม 470 ล้านบาท และโครงการจัดซื้ ออุปกรณ์อินเตอร์ เน็ตไร้สาย
ความเร็ วสูง ของบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) มูลค่ารวม 50 ล้านบาท งานโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ได้แก่ งานจัดหาและติดตั้งระบบการอ่านเครื่ องวัดหน่วยไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ (Automatic Meter
Reading System) ของการไฟฟ้ านครหลวง มูลค่ารวม 189 ล้านบาท
ธุรกิจเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จานวน 223 ล้านบาท ลดลง 153 ล้านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 บริ ษทั มีการรับรู ้รายได้จากงานติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ของสานักการจราจรและขนส่ง
ธุรกิจให้ บริการรายย่ อย
บริ ษทั มีรายได้สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จานวน 283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน บริ ษทั มียอดใช้บริ การผ่าน “ตูบ้ ุญเติม” สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จานวน 2,708 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
864 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึ่ งมีจานวน 1,844 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30
กันยายน 2557 บริ ษทั มีตเู ้ ติมเงิน “บุญเติม” จานวน 39,769 ตู ้
กาไรขั้นต้ น

ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจโทรคมนาคม
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจให้บริ การรายย่อย
รวมกาไรขั้นต้ น

ไตรมาส 3 ปี 2557
ล้ านบาท
%
75
21%
91
29%
74
33%
88
31%
328
28%

ไตรมาส 3 ปี 2556
ล้ านบาท
%
85
27%
45
47%
66
18%
73
34%
269
27%

เพิม่ (ลด)
ล้ านบาท
(10)
46
8
15
59

%
(12%)
102%
12%
21%
22%

บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จานวน 328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีกาไรขั้นต้นจานวน 269 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้นจาก
ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจให้บริ การรายย่อยตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อรายได้ ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตรากาไรขั้นต้นต่อ
ยอดขายพบว่า บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ จากร้อยละ 27 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 เป็ น ร้อย
ละ 28 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557
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ค่ าใช้ จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ไตรมาส 3 ปี 2557
19
162
24
19

ไตรมาส 3 ปี 2556
19
134
24
16

เพิม่ (ลด)
28
3

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
21%
19%

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 มีจานวน 162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 21
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายในการนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและค่าใช้จ่ายดาเนินงานของงานโครงการ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 มีจานวน 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยสอดคล้องกับกาไรก่อนภาษีที่เพิ่มขึ้น
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ รวม

30 กันยายน 2557
3,661
1,404
5,065

31 ธันวาคม 2556
3,377
1,259
4,636

เพิม่ (ลด)
284
145
429

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
8%
12%
9%

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีจานวน 5,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 429 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากลูกหนี้ การค้า
และสิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับงานโครงการที่มากขึ้นและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ คือ ตูเ้ ติมเงิน

3

คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้ า
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2557
31 ธันวาคม 2556
1,135
1,030
(48)
(42)
1,087
988

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจานวน 48 ล้านบาท
และ 42 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีตและอายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีความเพียงพอแล้ว
สินค้ าคงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท

สิ นค้าคงเหลือ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2557
31 ธันวาคม 2556
1,080
843
(183)
897

(165)
678

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ จานวน 183 ล้านบาท และ 165 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการ
ประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ จากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้ นงวด และคานึ งถึงการเคลื่อนไหวของสิ นค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่ เป็ นอยูใ่ น
ขณะนั้น ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่ารายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ ที่ มีอยู่ในปั จจุบนั มีความ
เพียงพอแล้ว
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แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
หนีส้ ิน

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินรวม

30 กันยายน 2557
2,967
336
3,303

31 ธันวาคม 2556
2,677
255
2,932

เพิม่ (ลด)
290
81
371

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
11%
32%
13%

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีจานวน 3,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 371 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของเงิ นเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ การค้าและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังคงสามารถ
ชาระคืนเงินกูไ้ ด้ตรงตามเงื่อนไขการชาระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีจานวน 1,762 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 58 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
กาไรสุทธิสาหรับงวด 9 เดือน จานวน 204 ล้านบาท และการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จานวน 144 ล้านบาท
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เท่ากับ 1.9:1 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเที ยบกันอัตราส่ วน
หนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งเท่ากับ 1.7:1 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกิน
บัญชี เจ้าหนี้การค้าและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

งวด 9 เดือน ปี 2557
294
(232)
(26)

หน่วย: ล้านบาท
งวด 9 เดือน ปี 2556
338
(219)
(205)

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงานสาหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 มีจานวน 294 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาท เนื่องจาก
การเก็บเงินค่าจ้างงานโครงการต่างๆ มีจานวนที่ต่ากว่าในปี ก่อน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสาหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 มีจานวน 232 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นการซื้ อทรัพย์สิน
คือ ตูเ้ ติมเงินของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 มีจานวน 26 ล้านบาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปั น
ผลจานวน 144 ล้านบาท การจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 186 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงิน
เบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะยาว จานวน 304 ล้านบาท
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อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เท่ากับ 1.2:1 อยูร่ ะดับใกล้เคียงอัตราส่ วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่อยูใ่ นระดับ 1.3:1 เป็ นผลมาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่ออัตราการ
เปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและสัดส่วนที่เท่ากัน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอริ นทร์ แจ่มนารี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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