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ที� บช. 016/2562    14 พฤษภาคม 2562  

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

    หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส 1 ปี ���� ไตรมาส 1 ปี ���� เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

รายไดร้วม 1,677 1,978 (301) (15%) 

กาํไรสุทธิ 81 116 (35) (30%) 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จาํนวน 1,677 ลา้นบาท ลดลง 301 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15 

เมื�อเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ� งมีจาํนวน 1,978 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ

ลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ ์โซลชูั�นและธุรกิจอีเอม็เอส 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จาํนวน 81 ลา้นบาท ลดลง 35 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 30 เมื�อ

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ� งมีจาํนวน 116 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ

กาํไรขั�นตน้ของธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ ์โซลชูั�นและธุรกิจอีเอม็เอส 

การวเิคราะห์รายได้ 

 

 
ไตรมาส 1 ปี ���� ไตรมาส 1 ปี ���� เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 394 24% 476 24% (82) (17%) 

ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลชูั�นส์ 373 22% 562 29% (189) (34%) 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 840 50% 875 44% (35) (4%) 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั �,��� 96% 1,913 97% (���) (16%) 

รายไดอื้�น 70 4% 64 3% 6 9% 

รวมรายได้ �,��� 100% 1,977 100% (300) (15%) 
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ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จาํนวน 394 ลา้นบาท ลดลง 82 ลา้นบาท หรือลดลง

ร้อยละ 17 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 476 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการ

ลดลงของคาํสั�งผลิตจากลกูคา้รายใหญ่รายหนึ�งของงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกจิเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จาํนวน 373 ลา้นบาท ลดลง 189 ลา้น

บาท หรือลดลงร้อยละ 34 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 562 ลา้นบาท เนื�องจากงาน

ซื�อขายพร้อมติดตั�งอุปกรณ์โครงข่าย  IP Access Network (MPLS Router) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที�ไดเ้ริ�มตน้

ดาํเนินการโครงการตั�งแต่ไตรมาส 1 ปี 2561 ไดด้าํเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ในไตรมาส 1 ปี 2562 

ธุรกจิสมาร์ท เซอร์วสิ 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จาํนวน 840 ลา้นบาท ซึ� งไม่มีการเปลี�ยนแปลง

อยา่งมีสาระสาํคญั เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน  

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จาํนวน 74 ลา้นบาท ลดลง 24 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ �� จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 98 ลา้นบาท โดยสอดคลอ้งกบัการลดลงของรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต

และประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ของลูกคา้รายใหญ่รายหนึ�ง อตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่มี

การเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั เมื�อเปรียบเทียบกบัอตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561   

  

 
ไตรมาส 1 ปี ���� ไตรมาส 1 ปี ���� เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 74 19% 98 21% (24) (24%) 

ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลชูั�นส์ 66 18% 96 17% (30) (31%) 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 211 25% 237 27% (26) (11%) 

รวมกาํไรขั�นต้น 351 22% 431 23% (80) (19%) 
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ธุรกจิเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จาํนวน 66 ลา้นบาท ลดลง 30 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 31 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 96 ลา้นบาท บาท สอดคลอ้งกบัการลดลงของรายไดจ้ากงานโครงการที�

ลดลง อตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั เมื�อเปรียบเทียบกบัอตัรา

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561  

ธุรกจิสมาร์ท เซอร์วสิ 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และอตัรากาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญั เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ไตรมาส 1 ปี ���� ไตรมาส 1 ปี ���� เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 22 1% 25 1% (3) (12%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 191 11% 202 10% (11) (5%) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 28 2% 32 2% (4) (13%) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 29 2% 30 2% (1) (3%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากธุรกิจหลัก ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกั ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อรายได้จากธุรกิจหลัก ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ต่อรายได้จากธุรกิจหลัก ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 3� มนีาคม 2562 3� ธันวาคม 2561 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,252 5,310 (1,058) (20%) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,482 3,560 (78) (2%) 

สินทรัพย์รวม 7,734 8,870 (1,136) (13%) 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 3� มีนาคม 2562 มีจาํนวน 7,734 ลา้นบาท ลดลง 1,136 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 13 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งมีจาํนวน 8,870 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกหนี�

การคา้ รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระและสินคา้คงเหลือ 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

3� มนีาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ลกูหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั �,531 2,455 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (55) (55) 

รวมลกูหนี�การคา้ - สุทธิ 1,476 2,400 

ณ วนัที� 3� มีนาคม 2562 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํนวน 55 ลา้นบาท 

และ 55 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งนโยบายการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทัจะขึ�นอยู่กบัประสบการณ์การ

เก็บเงินในอดีตและอายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อว่าค่าเผื�อหนี�สงสยั

จะสูญที�มีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

3� มนีาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

สินคา้คงเหลือ 1,284 1,335 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (386) (367) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 898 968 
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ณ วนัที� 3� มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาด

ว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 386 ลา้นบาท และ 367 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งกลุ่มบริษทัมีการประมาณ

มูลค่าสุทธิที�จะได้รับของสินค้าคงเหลือจากการเปลี�ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที� เกี�ยวข้องโดยตรงกบั

เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นภายหลงัวนัสิ�นงวด และคาํนึงถึงการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่

ในขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อว่ารายการปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บที�มีอยู่ในปัจจุบนัมี

ความเพียงพอแลว้ 

แหล่งที�มาของเงนิทุน 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 3� มนีาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

หนี� สินหมุนเวียน 4,738 5,903 (1,165) (20%) 

หนี� สินไม่หมุนเวียน 380 461 (81) (18%) 

หนี�สินรวม 5,118 6,364 (1,246) (20%) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,616 2,506 (110) (4%) 

หนี�สินรวม 

หนี� สินรวม ณ วนัที� �� มีนาคม 2562 มีจาํนวน 5,118 ลา้นบาท ลดลง 1,246 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 20 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ� งมีจาํนวน 6,364 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลง

ของเงินกูย้ืมระยะสั�นจากธนาคารและเจา้หนี�การคา้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 มีจาํนวน 2,616 ลา้นบาท ลดลง 110 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งมีจาํนวน 2,506 ลา้นบาท เนื�องจากกาํไรสุทธิสาํหรับ

งวดและการลงทุนซื�อหุน้สามญัของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) จากผูถื้อหุน้ที�ไม่มี

อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 3� มีนาคม 2562 เท่ากบั 1.96:1 ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราส่วน

หนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งเท่ากบั 2.54:1 เนื�องจากการลดลงของหนี� สินหมุนเวียน 
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สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2561 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 942 207 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (136) (122) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (842) (175) 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีจาํนวน 942 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 735 ลา้นบาท 

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีจาํนวน 207 ลา้นบาท เนื�องจากการลดลงของเงินทุนหมุนเวียน 

เช่น ลกูหนี�การคา้ รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ สินคา้คงเหลือ เจา้หนี�การคา้ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีจาํนวน 136 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 14 ลา้นบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 122 ลา้นบาท เนื�องจากการลงทุนซื�อหุน้สามญัของบริษทั

ยอ่ยและการใหกู้ย้ืมเงินแก่ตวัแทนบริการ   

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีจาํนวน 842 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 667 ลา้นบาท 

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 175 ลา้นบาท เนื�องจากการจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั�น

และเงินกูย้ืมระยะยาว   

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัที� 3� มีนาคม 2562 เท่ากบั 0.90:1 ซึ� งไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญั เมื�อ

เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


