ที่ บช.007/2558
เรื่ อง
เรี ยน

20 กุมภาพันธ์ 2558

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายได้รวม
กาไรสุทธิ

ปี 2557
4,377
338

ปี 2556
4,520
254

เพิม่ (ลด)
(143)
84

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
(3%)
33%

กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมสาหรับปี 2557 จานวน 4,377 ล้านบาท ลดลง 143 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 3 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับรายได้รวมสาหรับปี 2556 ซึ่งมีจานวน 4,520 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอส
และธุรกิจโทรคมนาคม
กลุ่มบริ ษทั มีกาไรสุทธิสาหรับปี 2557 จานวน 338 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับกาไรสุทธิสาหรับปี 2556 ซึ่งมีจานวน 254 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากกาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ รายได้
ปี 2557
ล้ านบาท
%
รายได้ จากธุรกิจหลัก
ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจโทรคมนาคม
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจให้บริ การรายย่อย
รวมรายได้ จากธุรกิจหลัก
รายได้อื่น
รวมรายได้

1,266
917
990
1,104
4,277
100
4,377

29%
21%
23%
25%
98%
2%
100%

ปี 2556
ล้ านบาท
1,628
515
1,525
803
4,471
49
4,520

%
36%
11%
34%
18%
99%
1%
100%

เพิม่ (ลด)
ล้ านบาท
%
(362)
402
(535)
301
(194)
51
(143)

(22%)
78%
(35%)
37%
(4%)
104%
(3%)

ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิ จอีเอ็มเอสสาหรับปี 2557 จานวน 1,266 ล้านบาท ลดลง 362 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ซึ่ ง มี จ านวน 1,628 ล้านบาท โดยมี ส าเหตุ ห ลัก จากการหยุดรั บ ค าสั่ง ผลิ ต แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ของบริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด ตั้งแต่สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556
ซึ่งในปี 2556 บริ ษทั มียอดขายสาหรับบริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด จานวน 596 ล้านบาท
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ขณะที่รายได้จากส่ วนงานการจาหน่ ายชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ บริ ษทั ยังคงสามารถรักษาระดับยอดขายและอัตรากาไร
ขั้นต้นได้ใกล้เคียงกับปี ก่อน
ธุรกิจโทรคมนาคม
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมสาหรับปี 2557 จานวน 917 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 402 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากในปี 2557 บริ ษทั มีการรับรู ้รายได้จากงานโครงการ งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหา
พร้อมติดตั้งระบบสื่ อสาร DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ IP Core Network ของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค มูลค่าโครงการรวม 470 ล้านบาท โครงการจัดซื้ ออุปกรณ์อินเตอร์ เน็ตไร้สายความเร็ วสู ง ของบริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) มูลค่ารวม 50 ล้านบาท และงานโครงการจัดหาและติดตั้งระบบการอ่านเครื่ องวัดหน่วย
ไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading System) ของการไฟฟ้ านครหลวงมูลค่าโครงการรวม 189 ล้านบาท
ธุรกิจเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสาหรับปี 2557 จานวน 990 ล้านบาท ลดลง 535 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่ อน เนื่ องจากปี 2556 บริ ษทั มี การรับรู ้ รายได้จากงานติ ดตั้งระบบและอุปกรณ์ เกี่ ยวกับ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ของสานักการจราจรและขนส่ งจานวน 1,010 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 บริ ษทั มีการ
รับรู ้รายได้จากงานซื้ อขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (DR Site) ของการไฟฟ้ านคร
หลวง มูลค่างานเฉพาะส่วนของบริ ษทั 169 ล้านบาท และรายได้จากการขายสิ ทธิ์ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SAP ให้การ
ไฟฟ้ านครหลวงเป็ นจานวนเงิน 222 ล้านบาท
ธุรกิจให้ บริการรายย่ อย
บริ ษทั มีรายได้สาหรับ 2557 จานวน 1,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน บริ ษทั มียอดใช้บริ การผ่าน “ตูบ้ ุญเติม” สาหรับปี 2557 จานวน 10,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,164 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีจานวน 7,386 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีตู ้
เติมเงิน “บุญเติม” จานวน 42,859 ตู ้
กาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรขั้นต้ นต่ อยอดขาย

ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจโทรคมนาคม
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจให้บริ การรายย่อย
รวมกาไรขั้นต้ น

ปี 2557
ล้ านบาท
%
279
22%
212
23%
368
37%
343
31%
1,202
28%

ปี 2556
ล้ านบาท
%
234
14%
151
29%
388
25%
265
33%
1,038
23%

เพิม่ (ลด)
ล้ านบาท
45
61
(20)
78
164

%
19%
40%
(5%)
29%
16%
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ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับปี 2557 จานวน 279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาทหรื อร้อยละ 19 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่ งมีกาไรขั้นต้นจานวน 234 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้นต่อยอดขายสาหรับปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 22 ปรับตัว
เพิม่ ขึ้นจากปี 2556 ที่อยูใ่ นระดับร้อยละ 14 โดยมีสาเหตุหลักจากการหยุดรับคาสัง่ ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับ
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ของบริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด ที่มีอตั รากาไรขั้นต้นอยูใ่ นระดับที่ต่ามาก
ธุรกิจโทรคมนาคม
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับปี 2557 จานวน 212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61 ล้านบาทหรื อร้อยละ 40 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งมีกาไรขั้นต้นจานวน 151 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้นต่อยอดขายสาหรับปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 23 ลดลงจาก
ปี 2556 ที่อยูใ่ นระดับร้อยละ 29 โดยมีสาเหตุหลักจากงานโครงการในปี 2557 มีอตั รากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่างานโครงการ
ในปี 2556
ธุรกิจเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับปี 2557 จานวน 368 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาทหรื อร้อยละ 5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งมีกาไรขั้นต้นจานวน 388 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้นต่อยอดขายสาหรับปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 37 ลดลงจาก
ปี 2556 ที่อยูใ่ นระดับร้อยละ 25 โดยมีสาเหตุหลักจากงานโครงการในปี 2557 มีอตั รากาไรขั้นต้นที่สูงกว่างานโครงการ
ในปี 2556
ธุรกิจให้ บริการรายย่ อย
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับปี 2557 จานวน 343 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาทหรื อร้อยละ 29 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่ งมีกาไรขั้นต้นจานวน 265 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้นต่อยอดขายสาหรับปี 2557 อยูท่ ี่ ร้อยละ 33 อยูใ่ น
ระดับใกล้เคียงกับปี 2556 ที่อยูใ่ นระดับร้อยละ 31
ค่ าใช้ จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ปี 2557
101
656
92
46

ปี 2556
89
565
89
54

เพิม่ (ลด)
12
91
3
(8)

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
13%
16%
3%
(15%)

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2557 มีจานวน 101 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาทหรื อร้อยละ 13 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการโฆษณาและส่ งเสริ มการขายของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด
(มหาชน) (“FSMART”)
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารปี 2557 มีจานวน 656 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 91 ล้านบาทหรื อร้อยละ 16 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่ อ น โดยมี ส าเหตุ จ ากค่ า ใช้จ่ า ยในการเข้า ตลาดหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิ ส จ ากัด (มหาชน)
(“FSMART”) ค่าใช้จ่ายดาเนินงานของงานโครงการและการบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ ที่คาดว่าจะเก็บ
เงินไม่ได้
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี 2557 มีจานวน 46 ล้านบาทลดลง 8 ล้านบาทหรื อร้อยละ 15 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ รวม

31 ธันวาคม 2557
4,576
1,746
6,322

31 ธันวาคม 2556
3,377
1,259
4,636

เพิม่ (ลด)
1,199
487
1,686

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
36%
39%
36%

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 6,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,686 ล้านบาท หรื อร้อยละ 36 จากช่วงเวลา
เดี ยวกันของปี ก่ อน โดยมี สาเหตุ หลักจากการเพิ่มขึ้ นของเงิ นลงทุ นชั่วคราวที่ บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด
(มหาชน) (“FSMART”) ได้รับจากการระดมทุนจากการเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็มเอไอ การเพิ่มขึ้ นของ
ลูกหนี้ การค้าและสิ นค้าคงเหลือที่ เพิ่มขึ้นจากการได้งานโครงการที่มากขึ้นและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการ
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ คือ ตูเ้ ติมเงิน
คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้ า
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
1,290
1,030
(63)
(42)
1,087
988
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจานวน 63 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
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
1,308
843

สิ นค้าคงเหลือ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

(201)
1,107

(165)
678

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ จานวน 201 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
แหล่ งทีม่ าของเงินทุน

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

31 ธันวาคม 2557
3,669
358
4,027
2,295

31 ธันวาคม 2556
2,677
255
2,932
1,704

เพิม่ (ลด)
992
103
1,095
591

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
37%
40%
37%
35%

หนีส้ ินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 4,027 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,095 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของเงิ นเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ การค้าและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังคงสามารถ
ชาระคืนเงินกูไ้ ด้ตรงตามเงื่อนไขการชาระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน 2,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 591 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
เงินเพิ่มทุนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) (“FSMART”) จาก
การระดมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และจากกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2557 จานวน 399 ล้านบาท และ
การจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จานวน 288 ล้านบาท
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1.8:1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเท่ากับ 1.7:1 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึ้นของเงิน
เบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้การค้าและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด
ปี 2557
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

366
(892)
518

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2556
483
(324)
(174)

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงานสาหรับปี 2557 มีจานวน 366 ล้านบาท ลดลง 117 ล้านบาท เนื่องจากการเก็บเงิน
ค่าจ้างงานโครงการต่างๆ มีจานวนที่ต่ากว่าในปี ก่อนและการซื้อวัตถุดิบและผลิตสิ นค้าไว้เพื่อขาย
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสาหรับปี 2557 มีจานวน 892 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนชัว่ คราวที่เพิ่มขึ้น
และการซื้อทรัพย์สิน คือ ตูเ้ ติมเงินของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี 2557 มีจานวน 518 ล้านบาท ประกอบด้วยการจ่ายเงิ นปั นผลจานวน
288 ล้านบาท การจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 312 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาว จานวน 631 ล้านบาท และเงินเพิ่มทุนผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) (“FSMART”) จากการระดมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอจานวน 500 ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1.2:1 ลดลงเล็กน้อยจากอัตราส่ วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่อยูใ่ นระดับ 1.3:1 เป็ นผลมาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่ออัตราการ
เปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและสัดส่วนที่เท่ากัน
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายอริ นทร์ แจ่มนารี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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