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เร่ือง   ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

ตามที่บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้น าสง่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนชีแ้จง                      
การด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2558 ดงันี ้

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 4,248.36 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 3,965.65 ล้านบาท ของงวดเดียวกนั
ของปีก่อน คิดเป็นจ านวนเงิน 282.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 7.13 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

-  รายได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2559 จ านวน 
4,074.05 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 3,755.22 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจ านวนเงิน 318.83 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 8.49 มาจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการของ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัโครงการให้กบัลกูค้าของเอไอเอส สามารถน ามือถือเก่าในระบบ 2G มาแลกเป็นมือถือใหม่
ในระบบ 3G และการท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสามารถจ าหน่ายสินค้าโทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนและ
อปุกรณ์เสริมเพิ่มสงูขึน้ตามความนิยมของผู้บริโภค จึงท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ
บริการสงูขึน้ 

-  รายได้จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน ในปี 2559 บริษัทย่อยรับรู้รายได้ตาม
สญัญาเช่าการเงิน เป็นจ านวน 11.46 ล้านบาท ลดลงจาก 106.60 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็น
จ านวนเงิน 95.14 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราสว่นร้อยละ 89.25 ซึ่งมีก าไรขัน้ต้นในปี 2559 เป็นจ านวน 3.90 
ล้านบาทลดลงจาก 32.84 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจ านวนเงิน 28.94 ล้านบาท หรือลดลง             
ในอตัราส่วนร้อยละ 88.12 เนื่องจากบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้เช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลกูสร้างบนสิทธิการ
เช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย จากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อยบนที่ดิ นริมถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครลดลง 

-  รายได้สนบัสนุนการขาย เป็นจ านวนเงิน 139.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 81.88 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของ               
ปีก่อน คิดเป็นจ านวนเงิน 57.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 70.59 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จดักิจกรรมทางการ
ตลาดเพื่อช่วยเร่งในการจัดจ าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม จึงได้รับเงินค่าสนบัสนุนการขายจาก               
ผู้จ าหนา่ยเพิ่มขึน้ 

 
 
 



 
-  รายได้อื่น เป็นจ านวนเงิน 23.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 21.95 ล้านบาท ของงวด

เดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจ านวนเงิน 1.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 5.56 สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก
ดอกเบีย้รับจากเงินฝากประจ า และดอกเบีย้รับตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 

-  ต้นทนุขายและบริการ จ านวน 3,716.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 3,530.17 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯมีการจดัจ าหนา่ยสนิค้าเพิ่มขึน้จากเดิม 

-  ต้นทุนขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงิน จ านวน 7.56 ล้านบาท และจ านวน 
73.76 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2558 ตามล าดบั ลดลงเป็นจ านวน 66.20 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราสว่น
ร้อยละ 89.75 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทยอ่ยมีรายได้จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สญัญาเช่า
ทางการเงินตามที่กลา่วข้างต้น โดยสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายของโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้
เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงินคิดเป็นร้อยละ 65.97 และ 69.19 ในปี 2559 และปี 2558 ตามล าดบั 

-  ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 118.78 ล้านบาท และ 182.72 ล้านบาท ในปี 2559 
เพิ่มขึน้จาก 100.77 ล้านบาท และ 151.39 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน ทัง้นีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย             
มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.10 และร้อยละ 6.36 ในปี 2559 
และปี 2558 ตามล าดับ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มมากขึน้                 
เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย  

-  ต้นทนุทางการเงิน จ านวน 92.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 69.98 ล้านบาท ในปี 2558 หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 22.76 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 32.52 ซึง่เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 

- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2559 เป็นจ านวน 33.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 13.59 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน 
คิดเป็นจ านวน 19.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ146.95 เนื่องจากผลการด าเนินงานตามที่กลา่วข้างต้น 

- ก าไรสทุธิ เป็นจ านวนเงิน 96.12 ล้านบาท ซึง่ก าไรสทุธิดงักลา่วได้ถกูหกัผลขาดทนุของสว่นที่เป็นของสว่นได้เสีย
ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 3.86 ล้านบาท จึงท าให้ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 99.98 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จาก 25.99 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจ านวน 73.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 
284.69 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลการด าเนินงานตามที่กลา่วข้างต้น 

 

ฐานะการเงนิ 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมในปี 2559 จ านวน 4,836.20 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 3,965.02 ล้านบาท ของงวด
เดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจ านวนเงิน 871.18 หรือเพิ่มขึน้ในอัตราส่วนร้อยละ 21.97 สินทรัพย์ของบริษัท ณ สิน้ปี 2559 
ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 79.48 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 20.52โดยรายละเอียดของ
สนิทรัพย์ที่ส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้  

 

-  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าเป็นจ านวน 930.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 833.89 ล้านบาท ของ
งวดเดียวกนัของปีก่อน หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 96.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 11.54 เนื่องจาก
การที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขายส่งผ่านตวัแทนจ าหน่าย โดยมีนโยบายการให้เครดิตการค้ากับตวัแทน
จ าหนา่ยที่มียอดขายและประวตัิการช าระเงินท่ีสม ่าเสมอเป็นระยะเวลา 30-90 วนั 

 
 
 



 
-  สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยโทรศพัท์เคลื่อนที่ และอปุกรณ์เสริม โดยสินค้าคงเหลือ           

มีจ านวน 1,372.61 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึน้จากจ านวน 1,232.40 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากโทรศพัท์เคลือ่นท่ีประเภทสมาร์ทโฟนมีราคาเฉลีย่ตอ่เคร่ืองสงูขึน้ 

- โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายในปี 2559 จ านวน 508.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 406.35 ล้านบาทของ
งวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นเงิน 102.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 25.20 เนื่องจากบริษัทและ
บริษัทยอ่ยมีได้มีการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึน้ 

-  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินในปี 2559 
จ านวน 126.05 ล้านบาทเพิ่มขึน้จาก 117.96 ล้านบาทของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจ านวนเงิน 8.09 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 6.86 เนื่องจากบริษัทย่อยอยู่ในช่วงด าเนินการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
และได้ตดัขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สญัญาทางการเงินบางสว่น 

-  เงินจ่ายลว่งหน้าค่าสินค้าของบริษัทฯ เป็นการจ่ายเงินลว่งหน้าค่าสินค้าตามเง่ือนไขทางการค้าปกติที่ตกลงกับ
ผู้ ผลิตและผู้ จัดจ าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม ซึ่งในปี 2558-2559 บริษัทฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้า               
ค่าสินค้าเป็นจ านวน 298.57 ล้านบาท และจ านวน 291.16 ล้านบาท ตามล าดบั เนื่องจากบริษัทมีการซือ้สินค้าจาก            
ผู้จดัจ าหนา่ยมากขึน้ จึงท าให้มีการจ่ายเงินลว่งหน้าค่าสนิค้าเพิ่มขึน้ตามเง่ือนไขทางการค้าปกติที่ตกลงกนัประมาณ
ร้อยละ 80-100 ของมลูคา่การซือ้สนิค้ามาจดัจ าหนา่ย 

-  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึน้จากจ านวน 706.35 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 992.48 
ล้านบาทในปี 2559 จะเห็นวา่สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสดัสว่นคอ่นข้างน้อย เนื่องจาก
ประกอบธุรกิจซือ้มาขายไป ซึ่งสินทรัพย์หลักส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนีก้ารค้า และสินค้าคงเหลือ ส าหรับสินทรัพย์                        
ไมห่มนุเวียนที่เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน คือ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

 

สภาพคล่อง 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 542.31 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 จ านวน 200.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 58.45 โดยมีรายละเอียดของแหลง่ที่มาและใช้ไป
ของเงินสดดงันี ้

-  เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน 221.39 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจาก การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้า สนิค้า
คงเหลอื โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย และจ่ายต้นทนุทางการเงิน  

-  เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ 196.50 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ถาวร และการลงทนุ
ในบริษัทยอ่ย 

-  เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 618.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มของเงินเบิกเกินบญัชีและ            
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปี 2558-2559 เท่ากับ 2.07 เท่า และ 1.71 เท่า ตามล าดับ โดยบริษัทฯ                       
มีสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของลูกหนีก้ารค้า สินค้าคงเหลือ และโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึน้ และหนีส้ิน
หมนุเวียนในสว่นของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อซือ้สนิค้าเพิ่มขึน้ 

 
 
 

 



 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม จ านวน 2,439.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 40.47 จากปี 2558 การเพิ่มขึน้ของหนีส้ิน
ดงักลา่ว สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัในขณะที่สว่นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เทา่กบั 2,396.42 ล้านบาท สง่ผลท าให้อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1.02 เทา่ เพิ่มขึน้จาก 0.78 เทา่ในปี 2558 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (นางปิยะนชุรังคสริิ) 
                กรรมการผู้จดัการ 


