ที่ บช.050/2558
เรื่ อง
เรี ยน

12 พฤศจิกายน 2558

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายได้รวม
กาไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2558
1,337
127

ไตรมาส 3 ปี 2557
1,193
115

เพิม่ (ลด)
144
12

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
12%
10%

กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 1,337 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 144 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 12
เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้รวมสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2557 ซึ่งมีจานวน 1,193 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก การเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและธุรกิจให้บริ การรายย่อย
กลุ่มบริ ษทั มีกาไรสุทธิสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 ซึ่งมีจานวน 115 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากอัตรากาไรขั้นต้นที่
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและธุรกิจให้บริ การรายย่อย ทาให้ภาพรวมของกลุ่มบริ ษทั มีกาไร
สุทธิเพิ่มสูงขึ้น
การวิเคราะห์ รายได้
ไตรมาส 3 ปี 2558
ล้ านบาท
%
รายได้ จากธุรกิจหลัก
ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจโทรคมนาคม
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจให้บริ การรายย่อย
รวมรายได้ จากธุรกิจหลัก
รายได้อื่น
รวมรายได้

298
191
415
409
1,313
24
1,337

22%
14%
31%
31%
98%
2%
100%

ไตรมาส 3 ปี 2557
ล้ านบาท
%
354
309
223
283
1,169
24
1,193

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

เพิม่ (ลด)
ล้ านบาท
%
(56)
(118)
192
126
144
144

(16%)
(38%)
86%
45%
12%
12%

ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสสาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 298 ล้านบาท ลดลง 56 ล้านบาทหรื อร้อยละ 16 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจานวน 354 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการรับคาสัง่ ซื้อในส่วน
โรงงานและรายได้จากการจาหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี ก่อน
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ธุรกิจโทรคมนาคม
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจ โทรคมนาคมสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 191 ล้านบาท ลดลง 118 ล้านบาทหรื อร้อยละ
38 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก ในไตรมาส 3 ปี 255 7 บริ ษทั มีการรับรู ้รายได้จากงาน
โครงการ งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหา พร้อมติดตั้งระบบสื่ อสาร DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)
และ IP Core Network ของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค มูลค่าโครงการรวม 470 ล้านบาทและการรับรู ้รายได้จากงานโครงการ
จัดหาและติดตั้งระบบการอ่านเครื่ องวัดหน่วยไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading System) ของการไฟฟ้ า
นครหลวงมูลค่าโครงการรวม 189 ล้านบาท ขณะที่ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ทั้ง 2 โครงการดังกล่าวอยูใ่ นช่วงการ
ดาเนินการใกล้แล้วเสร็ จ
ธุรกิจเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192 ล้านบาทหรื อ
ร้อยละ 86 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2558 บริ ษทั มีการรับรู ้รายได้จากงาน
ซื้อขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (DR Site) ของการไฟฟ้ านครหลวง มูลค่างานเฉพาะ
ส่วนของบริ ษทั 169 ล้านบาทและการรับรู ้รายได้จากงาน จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) บริ เวณ
ชุมชนใกล้ประตูระบายน้ าของกรุ งเทพมหานคร มูลค่างานรวม 497 ล้านบาท
ธุรกิจให้ บริการรายย่ อย
บริ ษทั มีรายได้สาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 409 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126 ล้านบาทหรื อร้อยละ 45 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน บริ ษทั มียอดใช้บริ การผ่าน “ตูบ้ ุญเติม ” สาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 3,943 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1,221 ล้านบาทหรื อร้อยละ 45 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีจานวน 2,722 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30
กันยายน 2558 บริ ษทั มีตเู ้ ติมเงิน “บุญเติม” จานวน 61,076 ตู ้
กาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรขั้นต้ นต่ อรายได้ จากธุรกิจหลัก

ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจโทรคมนาคม
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจให้บริ การรายย่อย
รวมกาไรขั้นต้ น

ไตรมาส 3 ปี 2558
ล้ านบาท
%
70
23.5%
37
19.4%
157
37.8%
135
33.0%
399 30.4%

ไตรมาส 3 ปี 2557
ล้ านบาท
%
75
21.2%
91
29.4%
74
33.2%
88
31.1%
328
28.1%

เพิม่ (ลด)
ล้ านบาท
(5)
(54)
83
47
71

%
(7%)
(59%)
112%
53%
22%

ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 70 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาทหรื อร้อยละ 7 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน ซึ่งมีกาไรขั้นต้นจานวน 75 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้น ต่อยอดขายสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558 อยูท่ ี่ร้อย
ละ 23.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2557 ที่อยูใ่ นระดับร้อยละ 21.2 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับคาสัง่ ซื้อในส่วน
ของโรงงานมีอตั รากาไรขั้นต้นสูงขึ้น
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ธุรกิจโทรคมนาคม
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 37 ล้านบาท ลดลง 54 ล้านบาทหรื อร้อยละ 59 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีกาไรขั้นต้นจานวน 91 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้น ต่อยอดขายสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558
อยูท่ ี่ร้อยละ 19.4 ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2557 ที่อยูใ่ นระดับร้อยละ 29.4 โดยมีสาเหตุหลักจากงานโครงการในไตรมาส 3
ปี 2558 มีอตั รากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่างานโครงการในไตรมาส 3 ปี 2557
ธุรกิจเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83 ล้านบาทหรื อร้อยละ 112 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีกาไรขั้นต้นจานวน 74 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้น ต่อยอดขายสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558
อยูท่ ี่ร้อยละ 37.8 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2557 ที่อยูใ่ นระดับร้อยละ 33.2 โดยมีสาเหตุหลักจากงานโครงการในไตรมาส
3 ปี 2558 มีอตั รากาไรขั้นต้นที่สูงกว่างานโครงการในไตรมาส 3 ปี 2557
ธุรกิจให้ บริการรายย่ อย
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558 จานวน 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาทหรื อร้อยละ 53 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีกาไรขั้นต้นจานวน 88 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้น ต่อยอดขายสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558
อยูท่ ี่ ร้อยละ 33.0 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2557 ที่อยูใ่ นระดับ ร้อยละ 31.1 เนื่องจากรายได้ค่าโฆษณาและ การบริ หาร
จัดการต้นทุนบริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ค่ าใช้ จ่ายและอัตราค่ าใช้ จ่ายต่ อรายได้ จากธุรกิจหลัก

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ไตรมาส 3 ปี 2558
ล้ านบาท
%
24
1.8%
180
13.7%
27
2.1%
27
2.1%

ไตรมาส 3 ปี 2557
ล้ านบาท
%
19
1.6%
162
13.9%
24
2.1%
19
1.6%

เพิม่ (ลด)
ล้ านบาท
5
18
3
8

%
26%
11%
13%
42%

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการ ขายสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558 มีจานวน 24 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทหรื อร้อยละ 26 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการโฆษณาและส่งเสริ มการขายของบริ ษทั
ฟอร์ท
สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) (“FSMART”) และค่านายหน้าจ่ายสาหรับโครงการคูปองแลกซื้อกล่อง Set Top Box
ซึ่งเริ่ มเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2557
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการ บริ หารสาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 มีจานวน 180 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาทหรื อร้อยละ 11 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่อตั ราค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้จากธุรกิจหลักอยูท่ ี่ 13.7% ลดลงจาก 13.9% ใน
ไตรมาส 3 ปี 2557 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน สาหรับไตรมาส 3 ปี 2558 มีจานวน 27 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากดอกเบี้ยเงินกูย้ มื เพื่อใช้ในการดาเนินงานโครงการและเงินกูย้ มื เพื่อซื้อที่ดินและอาคาร
สานักงาน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2558 มีจานวน 27 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาทหรื อร้อยละ 42 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน สอดคล้องกับกาไรที่เพิ่มขึ้น
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ รวม

30 กันยายน 2558
3,832
2,061
5,893

31 ธันวาคม 2557
4,577
1,746
6,323

เพิม่ (ลด)
(745)
315
(430)

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
(16%)
18%
(7%)

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจานวน 5,893 ล้านบาท ลดลง 430 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง 745 ล้านบาท จากเงินลงทุนชัว่ คราวของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
และรายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 315 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเครื่ องรับ
ชาระเงินอัตโนมัติหรื อ “ตูบ้ ุญเติม”
คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้ า
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2558
31 ธันวาคม 2557
1,213
1,290
(63)
(63)
1,150
1,227

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 255 7 กลุม่ บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 63 ล้านบาท ซึ่ง
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ กลุ่มบริ ษทั จะขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและอายุของหนี้ที่คง
ค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีความเพียงพอ
แล้ว
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สินค้ าคงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2558
31 ธันวาคม 2557
1,295
1,308

สิ นค้าคงเหลือ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

(231)
1,064

(201)
1,107

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั บันทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือ จานวน 231 ล้านบาท และ 201 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั มีการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง
วันสิ้น งวด และคานึงถึงการเคลื่อนไหวของสิ นค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่า
รายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีความเพียงพอแล้ว
แหล่ งทีม่ าของเงินทุน

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

30 กันยายน 2558
3,257
330
3,587
2,306

31 ธันวาคม 2557
3,669
359
4,028
2,295

เพิม่ (ลด)
(412)
(29)
(441)
11

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
(11%)
(8%)
(11%)
0.5%

หนีส้ ินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจานวน 3,587 ล้านบาท ลดลง 441 ล้านบาทหรื อร้อยละ 11 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ยังคงสามารถชาระคืนเงินกูไ้ ด้ตรงตามเงื่อนไขการชาระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจานวน 2,306 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 11 ล้านบาทหรื อร้อยละ 0.5 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากกาไรสะสมที่เพิม่ ขึ้น
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 1.6:1 ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1.8:1 โดยมีสาเหตุหลักจากการ ลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเงิน
กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและการเพิม่ ขึ้นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จากกาไรสะสมที่เพิม่ ขึ้น
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สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด

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

9 เดือนแรก ปี 2558
1,209
(191)
(568)

หน่วย: ล้านบาท
9 เดือนแรก ปี 2557
295
(232)
(26)

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงาน สาหรับ 9 เดือนแรก ปี 2558 มีจานวน 1,209 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 914 ล้านบาท
เนื่องจากกาไรที่เพิ่มขึ้นและการลดลงของรายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ
กระแสเงินสด ใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน สาหรับ 9 เดือนแรก ปี 2558 มีจานวน 191 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนซื้อ
เครื่ องรับชาระเงินอัตโนมัติของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ในขณะที่มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนจากเงินฝากประจา
ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งลดลง 385 ล้านบาท เนื่องจากนาเงินดังกล่าวไปใช้ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับ 9 เดือนแรก ปี 2558 มีจานวน 568 ล้านบาท เกิดจากการชาระเงินกูย้ มื
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวม 256 ล้านบาท รวมไปถึงการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั 288 ล้านบาทและการจ่ายเงินปั นผล
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยจานวน 143 ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 1.2:1 เท่ากับ อัตราส่วน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 เป็ นผลมาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน
หมุนเวียนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและสัดส่วนที่เท่ากัน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายอริ นทร์ แจ่มนารี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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