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ที� บช. 024/256�    �3 สิงหาคม ����  

    

เรื�อง คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส 2 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2561 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

รายไดร้วม 1,729 1,821 (92) (�%) 

กาํไรสุทธิ 70 170 (100) (59%) 

กลุ่มบริษทัมีรายได้รวมสําหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จาํนวน �,729 ลา้นบาท ลดลง 92 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 ซึ�งมีจาํนวน 1,821 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้

ของธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 

กลุ่มบริษัทมีกาํไรสุทธิสําหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จาํนวน 70 ลา้นบาท ลดลง 100 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 59 เมื�อ

เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 ซึ�งมีจาํนวน 170 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการการลดลงของกาํไร

ขั�นตน้ของธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 

การวเิคราะห์รายได้ 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จาํนวน 387 ลา้นบาท ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 
ไตรมาส 2 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2561 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอม็เอส 387 22% 389 21% (�) (�%) 

ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 419 �4% 471 26% (52) (11%) 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ 854 50% 881 49% (27) (3%) 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 1,660 96% 1,741 96% (81) (5%) 

รายไดอื้�น 69 �% 80 4% (11) (14%) 

รวมรายได้ 1,729 100% 1,821 100% (92) (�%) 
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ธุรกจิเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จาํนวน 419 ลา้นบาท ลดลง 52 ลา้นบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 11 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 471 ลา้นบาท เนื�องจากงานโครงการภาครัฐ

ชะลอตวัต่อเนื�องจากปีก่อน  

ธุรกจิสมาร์ท เซอร์วสิ 

บริษทัมีรายได้จากธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส สําหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จาํนวน 854 ลา้นบาท ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

กาํไรขั�นต้นและอตัรากาํไรขั�นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จาํนวน 55 ลา้นบาท ลดลง 21 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 28 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ� งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 76 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขั�นตน้ของไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 20 เป็น   

ร้อยละ 14 เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของตน้ทุนขายซึ� งเป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายในการผลิตซึ� งส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายคงที�และมี

จาํนวนเงินใกลเ้คียงกบัค่าใชจ่้ายในการผลิตของช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ธุรกจิเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จาํนวน 111 ลา้นบาท ลดลง 75 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 40 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 186 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขั�นตน้ของไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 40 เป็นร้อย

ละ 26 เนื�องจากงานโครงการภาครัฐชะลอตวัต่อเนื�องจากปีก่อน  

ธุรกจิสมาร์ท เซอร์วสิ 

กาํไรขั�นตน้ไตรมาส 2 ปี 2562 จาํนวน 207 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขั�นตน้ของไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั ร้อยละ 24 ไม่มี

การเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

 
ไตรมาส 2 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2561 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจอีเอม็เอส 55 �4% 76 20% (21) (�8%) 

ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชั�นส์ 111 26% 186 40% (75) (40%) 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ �07 24% 230 �6% (23) (�0%) 

รวมกาํไรขั�นต้น 373 22% 492 28% (119) (24%) 
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ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

 ไตรมาส 2 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2561 เพิ�ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 24 1% 24 1% - - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 228 14% 226 13% 2 1% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 26 2% 32 2% (6) (19%) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 28 2% 48 3% (20) (42%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกั ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่ง

มีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกั ไม่มีการเปลี�ยนแปลง

อยา่งมีสาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินไตรมาส 2 ปี 2562 มีจาํนวน 26 ลา้นบาท ลดลง 6 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 19 จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน โดยสอดคลอ้งกบัการลดลงของเงินกูย้มืระยะสั�นและเงินกูย้มืระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีจาํนวน �8 ลา้นบาท ลดลง 20 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 42 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ซึ�งสอดคลอ้งกบักาํไรที�ลดลง 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 3� มถุินายน 256� 3� ธันวาคม 256� เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,222 5,310 (�,�8�) (20%) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,401 3,560 (159) (4%) 

สินทรัพย์รวม 7,623 8,870 (�,247) (14%) 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2562 มีจํานวน �,623 ล้านบาท ลดลง �,247 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ �4 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 256� ซึ�งมีจาํนวน 8,870 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกหนี�การคา้  
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คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี�การค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

3� มถุินายน 25�� 31 ธันวาคม 25�� 

ลูกหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,427 2,455 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (55) (55) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,372 2,400 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํนวน 55 ลา้นบาท และ 

55 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งนโยบายการตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทัจะขึ�นอยูก่บัประสบการณ์การเก็บเงินใน

อดีตและอายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อวา่ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญที�มีอยูใ่น

ปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

สินค้าคงเหลอื 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

3� มถุินายน 25�� 31 ธันวาคม 25�� 

สินคา้คงเหลือ 1,316 

 

1,335 

 รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บ (397) (367) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

919 968 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 397 ลา้นบาท และ 367 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งกลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปลี�ยนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นภายหลงัวนั

สิ�นงวด และคาํนึงถึงการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น ฝ่ายบริหารเชื�อวา่รายการ

ปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บที�มีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งที�มาของเงนิทุน 

    หน่วย: ลา้นบาท 

 30 มถุินายน 2562 31 ธันวาคม 2561 เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม (ลด) 

หนี� สินหมุนเวยีน 4,975 5,903 (928) (16%) 

หนี� สินไม่หมุนเวยีน 335 461 (126) (27%) 

หนี�สินรวม 5,310 6,364 (1,054) (17%) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,313 2,506 (193) (8%) 
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หนี�สินรวม 

หนี� สินรวม ณ วนัที� �0 มิถุนายน 2562 มีจาํนวน 5,310 ลา้นบาท ลดลง 1,054 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 17 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัหนี� สินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ� งมีจาํนวน 6,364 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกูย้มืระยะสั�น

จากธนาคารและเจา้หนี�การคา้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที�  �0 มิถุนายน 2562 มีจํานวน 2,313 ล้านบาท ลดลง 193 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ � เมื�อ

เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ� งมีจาํนวน 2,506 ลา้นบาท การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวเนื�องจาก

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย และการซื�อหุน้บริษทัยอ่ยเพิ�มเติมจากผูถื้อ

หุน้รายยอ่ยของบริษทัยอ่ย 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562  เท่ากบั 2.30:1 ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหนี� สิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งเท่ากบั 2.54:1 เนื�องจากการลดลงของหนี� สินหมุนเวยีน 

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส 2 ปี 2562 ไตรมาส � ปี 2561 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,271 111 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (212) (223) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1,110) (95) 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีจาํนวน 1,271 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,160 ลา้นบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 111 ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของเงินทุนหมุนเวียน เช่น 

ลูกหนี�การคา้ รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ สินคา้คงเหลือ เจา้หนี�การคา้ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสําหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีจาํนวน 212 ลา้นบาท ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีจาํนวน 1,110 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,015 ลา้นบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 95 ลา้นบาท เนื�องจากการจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั�นและเงินกูย้ืม

ระยะยาว  
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 0.85:1 ซึ� งใกลเ้คียงกับอตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัที�  31 

ธนัวาคม 2561 ซึ�งเท่ากบั 0.90:1 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


