
 
 

 

 

 

ภาพรวมของการด าเนินงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,461 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 4,338 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
55.62 จากภาวะการชะลอตวัของตลาดโทรศพัท์เคลื่อนที่ รวมถึงการแขง่ขนัที่สงูขึน้  อีกทัง้การท าแคมเปญลดราคา
ในการจ าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อรักษาฐานลูกค้าของผู้ ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อยอดขายของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี ้สายธุรกิจ Non-Mobile มีรายได้ลดลงจากธุรกิจการ
ให้บริการข้อมลูขา่วสาร และข้อมลูด้านกีฬา อยา่งไรก็ดีรายได้จากธุรกิจรายการโทรทศัน์ ปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
 
บริษัทและบริษัทย่อยขาดทนุจากการด าเนินงาน 838 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 888 ล้านบาท จากปี 2558  อตัราก าไรจาก
การด าเนินงานในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ (24.77) เป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของอตัราก าไรขัน้ต้นและสดัส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อรายได้มีสดัสว่นที่สงูเมื่อเทียบกับปี
ก่อน ทัง้นีบ้ริษัทและบริษัทยอ่ยขาดทนุสทุธิในปี 2559 รวม 720 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 757 ล้านบาท 
 
ผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย 
รายได้จากการขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น                              

                    (หน่วย : ล้านบาท) 
 สายธุรกิจ 

Mobile 
สายธุรกิจ  

Non-Mobile 
รวม 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายได้จากการขายและบริการ 2,555 6,865 811 865 3,366 7,730 
รายได้จากคา่สนบัสนนุการขาย 19 28 - - 19 28 
ต้นทนุขาย (2,419) (5,550) (631) (633) (3,050) (6,183) 

ก าไรขัน้ต้น 155 1,343 180 232 335 1,575 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร       
และคา่ใช้จา่ยอ่ืน     (1,067) (1,360) 
รายได้อ่ืน     75 41 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน     (182) (206) 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล     127 8 

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย   

  
(8) (21) 

ก าไรสทุธิ 
  

  (720) 37 

       

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 



  

 

 
 

สายธุรกิจ Mobile 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายและบริการ รวมรายได้ค่าสนบัสนนุการขายจากสายธุรกิจ Mobile จ านวน 
2,555 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 4,310 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.78 จากการลดลงของยอดขายและ
ราคาขายเฉลี่ยต่อเคร่ืองของโทรศพัท์เคลื่อนที่ i-mobile ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทมีก าไรขัน้ต้นลดลง 1,188 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 88.41 ตามการลดลงของรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้น  
 
สายธุรกิจ Non-Mobile 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากสายธุรกิจ Non-Mobile จ านวน 811 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 54      
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.24  สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ธุรกิจการให้บริการข้อมลูขา่วสาร และ
ข้อมลูด้านกีฬา อยา่งไรก็ดีรายได้จากธุรกิจรายการโทรทศัน์ (สว่นงานรับจ้างถ่ายทอดสด) เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
บริษัทมีก าไรขัน้ต้น 180 ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.56 และอัตราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ 
22.13 ลดลงจากร้อยละ 26.77 ในปี 2558 
 
รายได้อื่น 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นรวม 75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.18 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 34        
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 85.91 โดยสว่นใหญ่เป็นก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยของบริษัท 
  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื่น 1,067 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 
293 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.56 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการขาย ได้แก่
คา่ใช้จ่ายทางการตลาด และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการบริการหลงัการขายซึง่เป็นไปตามรายได้ที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 
 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 182 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 24 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 11.41 จากการลดลงของเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินตามความต้องการเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทท่ี
ลดลง และการช าระคืนเงินกู้ยืมที่ครบก าหนด 
 
ภาษีเงนิได้ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้ภาษีเงินได้รวม 127 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 119 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่มาก
จากผลประโยชน์จากภาษีเงินได้รอตดับญัชีที่บริษัทได้รับในปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

ฐานะทางการเงนิ   
สินทรัพย์  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม  7,974 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2558 จ านวน 
2,020 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.21 สว่นใหญ่มาจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลือ ตามการ
ชะลอตวัของยอดขายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปี 2559 ทัง้นีส้ดัสว่นลกูหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลือคิดเป็นร้อยละ 71.24 
และ ร้อยละ 5.79 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั 
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,218 ล้านบาทลดลงจากสิน้ปี 2558 จ านวน 39 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 3.13 และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ15.28 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอุปกรณ์คิดเป็นร้อยละ 
8.78 ของสนิทรัพย์รวม อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 0.36 มาเป็นร้อยละ (8.01) ในปี 2559 
 
ลูกหนีก้ารค้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 5,681 ล้านบาท ลดลงอยา่งมากจากสิน้ปี 2558 
จ านวน 1,385 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.59 บริษัทมีนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากลกูหนีก้ารค้า 
โดยประมาณจากจ านวนหนีท้ี่อาจเรียกเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึ่งอาศยัประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์
ลกูหนี ้และพิจารณาสถานะปัจจบุนัของลกูหนีค้งค้าง ณ วนัที่ในงบดลุ 

 
สินค้าคงเหลือ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสทุธิ 461 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2558 จ านวน 
402 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.56  โดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงของสินค้าส าเร็จรูปและวสัดสุิน้เปลืองของธุรกิจ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ตามการชะลอตัวของยอดขายในปี 2559  ส าหรับการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย และ
เคลือ่นไหวช้าเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึง่ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญัเมือ่เทียบกบัปี 2558 โดยบริษัท
มีการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมยั และเคลื่อนไหวช้าในปี 2559 เพิ่มขึน้ 251 ล้านบาท  ระยะเวลาการขาย
สนิค้าเฉลีย่ปรับตวัลงจาก 99 วนั ในปี 2558 เป็น 79 วนั 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นจ านวน 249 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2558 
จ านวน 78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.75 โดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงของเงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้าและคา่ใช้จ่าย
จ่ายลว่งหน้า 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 1,218 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 
2558 จ านวน 39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.13 สว่นใหญ่เป็นการลดลงของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

สภาพคล่อง  
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 119 ล้านบาท ลดลงจาก
สิน้ปี 2558 จ านวน 30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.33 โดยมีรายละเอียดของแหลง่ที่มาและใช้ไปของเงินสดดงันี ้

 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 759 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลกูหนี ้
การค้าและสินค้าคงเหลือ ซึ่งลดลงตามการชะลอตวัของยอดขายโทรศพัท์เคลื่อนที่ และเงินรับ
ช าระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย โดยบริษัทยงัคงมีการลงทนุซือ้อปุกรณ์เพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจของบริษัท
ในปี 2559 

 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 787 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้   
ที่ครบก าหนด โดยบริษัทไมม่ีการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 

เมื่อเทียบกับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เพิ่มขึน้จาก 1.30 เท่า เป็น 1.31 เท่า อัตราส่วน    
สภาพคลอ่งหมนุเร็ว เพิ่มขึน้จาก 1.09 เท่า เป็น 1.14 เท่า และอตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เพิ่มขึน้จาก 0.03 เท่า 
เป็น 0.13 เทา่  
 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม 2,516 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2558 
จ านวน 714 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.09 ทัง้นีใ้นปี 2559 มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 720 ล้านบาท  
 
หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 5,458 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2558 
จ านวน 1,306 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.31 ทัง้นีห้นีส้นิรวมประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียน 5,172 ล้านบาท และ
หนีส้ินไม่หมุนเวียน 286 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.86 และ 3.58 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั โดยมีรายละเอียด
ของหนีส้นิท่ีส าคญัดงันี ้

 เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินรวม 4,730 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.66 ของ
หนีส้ินรวม หรือร้อยละ 59.31 ของสินทรัพย์รวม ลดลงอยา่งมากจากสิน้ปี 2558 จ านวน 931 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 16.45 

 เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ้ื่น 497 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.11 ของหนีส้ินรวม หรือร้อยละ 6.24 
ของสนิทรัพย์รวม ลดลงจากสิน้ปี 2558 จ านวน 480 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49.12  

จากหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ปรับตวัขึน้จาก 2.09 เทา่ เป็น 2.17 เทา่ในปี 2559 
 


