ที่ บช.025/2558
เรื่ อง
เรี ยน

14 พฤษภาคม 2558

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายได้รวม
กาไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2558
1,174
89

ไตรมาส 1 ปี 2557
872
29

เพิม่ (ลด)
302
60

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
35%
207%

กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 จานวน 1,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 302 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35
เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้รวมสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งมีจานวน 872 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม่ ขึ้นของ
รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและธุรกิจให้บริ การรายย่อย
กลุ่มบริ ษทั มีกาไรสุทธิสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 จานวน 89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 207 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งมีจานวน 29 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากกาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ รายได้
ไตรมาส 1 ปี 2558
ล้ านบาท
%
รายได้ จากธุรกิจหลัก
ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจโทรคมนาคม
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจให้บริ การรายย่อย
รวมรายได้ จากธุรกิจหลัก
รายได้อื่น
รวมรายได้

354
234
213
339
1,140
34
1,174

30%
20%
18%
29%
97%
3%
100%

ไตรมาส 1 ปี 2557
ล้ านบาท
%

เพิม่ (ลด)
ล้ านบาท
%

294
189
131
244
858
14
872

60
45
82
95
282
20
302

34%
22%
15%
28%
98%
2%
100%

20%
24%
63%
39%
33%
143%
35%

ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 จานวน 354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาทหรื อร้อยละ 20
เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจานวน 294 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก การรับคาสัง่ ซื้อในส่วน
โรงงานและรายได้จากส่วนงานการจาหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเติบโตขึ้น
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ธุรกิจโทรคมนาคม
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจ โทรคมนาคมสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 จานวน 234 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาทหรื อร้อยละ
24 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก บริ ษทั มีการรับรู ้รายได้จากงานโครงการ งาน จ้างเหมา
ออกแบบ จัดหา พร้อมติดตั้งระบบสื่ อสาร DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ IP Core Network
ของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค มูลค่า โครงการรวม 470 ล้านบาท ต่อเนื่องจากปี ก่อน และในไตรมาส 1 ปี 2558 มีการรับรู ้
รายได้จากงานโครงการจัดหาและติดตั้งระบบการอ่านเครื่ องวัดหน่วยไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading
System) ของการไฟฟ้ านครหลวงมูลค่าโครงการรวม 189 ล้านบาทซึ่งไม่มีการรับรู ้ในไตรมาส 1 ปี 2557
ธุรกิจเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสาหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จานวน 213 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82 ล้านบาทหรื อ
ร้อยละ 63 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2558 บริ ษทั มีการรับรู ้รายได้จากงาน
ซื้อขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (DR Site) ของการไฟฟ้ านครหลวง มูลค่างานเฉพาะ
ส่วนของบริ ษทั รวม 169 ล้านบาท ซึ่งไม่มีการรับรู ้ในไตรมาส 1 ปี 2557
ธุรกิจให้ บริการรายย่ อย
บริ ษทั มีรายได้สาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 จานวน 339 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95 ล้านบาทหรื อร้อยละ 39 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน บริ ษทั มียอดใช้บริ การผ่าน “ตูบ้ ุญเติม ” สาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 จานวน 3,288 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 978 ล้านบาทหรื อร้อยละ 42 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีจานวน 2,310 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2558 บริ ษทั มีตเู ้ ติมเงิน “บุญเติม” จานวน 47,392 ตู ้
กาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรขั้นต้ นต่ อยอดขาย

ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจโทรคมนาคม
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจให้บริ การรายย่อย
รวมกาไรขั้นต้ น

ไตรมาส 1 ปี 2558
ล้ านบาท
%
91 25.7%
38 16.2%
79 37.1%
106 31.3%
314 27.5%

ไตรมาส 1 ปี 2557
ล้ านบาท
%
63 21.4%
32 16.9%
37 28.2%
78 32.0%
210 24.5%

เพิม่ (ลด)
ล้ านบาท
28
6
42
28
104

%
44%
19%
114%
36%
50%

ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 จานวน 91 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 28 ล้านบาทหรื อร้อยละ 44 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีกาไรขั้นต้นจานวน 63 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้น ต่อยอดขายสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558
อยูท่ ี่ร้อยละ 25.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2557 ที่อยูใ่ นระดับร้อยละ 21.4 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับคาสัง่ ซื้อ
ในส่วนโรงงาน ที่มีอตั รากาไรขั้นต้นที่สูงขึ้น
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ธุรกิจโทรคมนาคม
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 จานวน 38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาทหรื อร้อยละ 19 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีกาไรขั้นต้นจานวน 32 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้น ต่อยอดขายสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558
อยูท่ ี่ร้อยละ 16.2 ใกล้เคียงกับไตรมาส 1 ปี 2557 ที่อยูใ่ นระดับร้อยละ 16.9
ธุรกิจเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 จานวน 79 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 42 ล้านบาทหรื อร้อยละ 114 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีกาไรขั้นต้นจานวน 37 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้น ต่อยอดขายสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558
อยูท่ ี่ร้อยละ 37.1 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2557 ที่อยูใ่ นระดับร้อยละ 28.2 โดยมีสาเหตุหลักจากงานโครงการใน ไตรมาส
1 ปี 2558 มีอตั รากาไรขั้นต้นที่สูงกว่างานโครงการในไตรมาส 1 ปี 2557
ธุรกิจให้ บริการรายย่ อย
บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 จานวน 106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาทหรื อร้อยละ 36 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีกาไรขั้นต้นจานวน 78 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขั้นต้น ต่อยอดขายสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558
อยูท่ ี่ร้อยละ 31.3 ใกล้เคียงกับไตรมาส 1 ปี 2557 ที่อยูใ่ นระดับร้อยละ 32.0
ค่ าใช้ จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ไตรมาส 1 ปี 2558
23
168
27
13

ไตรมาส 1 ปี 2557
23
135
21
8

เพิม่ (ลด)
0
33
6
5

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
0%
24%
29%
63%

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายสาหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีจานวน 23 ล้านบาทเท่ากับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการ บริ หารสาหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีจานวน 168 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33 ล้านบาทหรื อร้อยละ 24 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายดาเนินงานของงานโครงการ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 มีจานวน 13 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทหรื อร้อยละ 63 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน สอดคล้องกับกาไรที่เพิ่มขึ้น
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ รวม

31 มีนาคม 2558
4,390
1,822
6,212

31 ธันวาคม 2557
4,576
1,746
6,322

เพิม่ (ลด)
(186)
76
(110)

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
(4%)
4%
(2%)

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจานวน 6,212 ล้านบาท ลดลง 110 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2 จากวันที่ 31
ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของสิ นทรัพย์หมุนเวียนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ลดลงจากการ
เก็บเงินลูกหนี้ได้มากขึ้น ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ คือ ตูเ้ ติมเงิน
คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้ า
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
1,064
1,290
(64)
(63)
1,000
1,227

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 64 ล้านบาท
และ 63 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
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
1,385
1,308
(196)
1,189

(201)
1,107
4

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่
คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ จานวน 196 ล้านบาท และ 201 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการ
ประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้น งวด และคานึงถึงการเคลื่อนไหวของสิ นค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ น
ขณะนั้น ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่ารายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีความ
เพียงพอแล้ว
แหล่ งทีม่ าของเงินทุน

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

31 มีนาคม 2558
3,487
310
3,797
2,415

31 ธันวาคม 2557
3,669
358
4,027
2,295

เพิม่ (ลด)
(182)
(48)
(230)
120

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
(5%)
(13%)
(6%)
5%

หนีส้ ินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจานวน 3,797 ล้านบาท ลดลง 230 ล้านบาทหรื อร้อยละ 6 จากวันที่ 31 ธันวาคม
2557 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ ลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยยังคงสามารถชาระคืนเงินกูไ้ ด้ตรงตามเงื่อนไขการชาระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจานวน 2,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 120 ล้านบาทหรื อร้อยละ 5 จากวันที่
31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากกาไรสะสมที่เพิม่ ขึ้น
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 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
สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด

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

ไตรมาส 1 ปี 2558
95
174
4

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 1 ปี 2557
116
(79)
(62)
5

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงาน สาหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีจานวน 95 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท เนื่องจาก
การลดลงของเจ้าหนี้การค้า
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 มีจานวน 174 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ น เงินลงทุนชัว่ คราวที่
ลดลง 284 ล้านบาทของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 มีจานวน 4 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดรับจากเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจานวน 132 ล้านบาท และเงินสดใช้ไปจากการ จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน จานวน 128 ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 1.3:1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก อัตราส่วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่อยูใ่ นระดับ 1.2:1 เป็ นผลมาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่ออัตราการ
เปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและสัดส่วนที่เท่ากัน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายอริ นทร์ แจ่มนารี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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