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ท่ี บช. 017/2563    18 พฤษภาคม 2563 
    
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 
  ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2562 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

รายไดร้วม 1,572 1,677 (105) (6%) 
ก าไรสุทธิ 73 81 (8) (10%) 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 1,572 ลา้นบาท ลดลง 105 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 1,677 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้
จากธุรกิจอีเอม็เอสและธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ 

กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 81 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 73 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการการลดลงของก าไร
ขั้นตน้ของธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

การวเิคราะห์รายได้ 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 338 ลา้นบาท ลดลง 56 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 14 
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 394 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการยา้ยฐานการผลิตของ
อดีตลูกค้ารายใหญ่รายหน่ึง นอกจากน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและ

 
 ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกจิหลกั       
ธุรกิจอีเอม็เอส 338 22% 394 24% (56) (14%) 
ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชัน่ส์ 365 23% 373 22% (8) (2%) 
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ 789 50% 840 50% (51) (6%) 
รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 1,492 95% 1,607 96% (115) (7%) 
รายไดอ่ื้น 80 5% 70 4% 10 14% 
รวมรายได้ 1,572 100% 1,677 100% (105) (6%) 
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อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ อาทิเช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคหรือการหยดุชะงกัการผลิต ตลอดจนการ
ด าเนินงานท่ีล่าชา้ข้ึน เป็นตน้ 

ธุรกจิเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชัน่ส์ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 365 ลา้นบาท ลดลง 8 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 2 ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน ณ ส้ินไตรมาส 1 ปี 
2563 กลุ่มบริษทัมีมูลค่างานคงคา้งอยูเ่ป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 2,000 ลา้นบาท  

ธุรกจิสมาร์ท เซอร์วสิ 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 789 ลา้นบาท ลดลง 51 ลา้นบาทหรือลดลงร้อย
ละ 6 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 840 ลา้นบาท มูลค่าการเติมเงินรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 
2563 เท่ากับ 9,630 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 โดยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ประกอบกบัมาตรการปิดเมืองบางส่วน (Lock Down) ของภาครัฐท่ีเร่ิมข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนมีนาคม 2563 เพื่อใหเ้กิด
การเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และชะลอการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศให้ไดม้ากท่ีสุด 
ส่งผลใหเ้กิดการหยดุชะงกัของหลายธุรกิจ ประกอบกบัสถานการณ์ภยัแลง้ท าใหร้ายไดข้องภาคแรงงานและเกษตรกรลดลง
อยา่งมาก 

ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้นต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

ธุรกจิอเีอม็เอส 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 73 ลา้นบาท ลดลง 1 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั อตัราก าไรขั้นตน้ของไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ19 เป็น     
ร้อยละ 22 เน่ืองจากสัดส่วนของรายไดข้องอดีตลูกคา้รายใหญ่รายหน่ึงซ่ึงมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีต ่ามีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง 

ธุรกจิเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 20 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน และอตัราก าไรขั้นตน้ของไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 23 โดยมีสาเหตุเน่ืองจากใน   
ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทับนัทึกรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท ซ่ึง

 
 ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจอีเอม็เอส 73 22% 74 19% (1) (1%) 
ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชัน่ส์ 86 23% 66 18% 20 30% 
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ 177 22% 211 25% (34) (16%) 
รวมก าไรขั้นต้น 336 22% 351 22% (15) (4%) 
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รายการดงักล่าวแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย ส่งผลท าใหก้ าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ต ่ากวา่ก าไรขั้นตน้และ
อตัราก าไรขั้นตน้ของไตรมาส1 ปี 2563  

ธุรกจิสมาร์ท เซอร์วสิ 

ก าไรขั้นตน้ไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 177 ลา้นบาท ลดลง 34 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 16 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการลดลงของรายได ้อตัราก าไรขั้นตน้ของไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 22 โดย
เป็นผลมาจากการลดลงของรายได ้ในขณะท่ีบริษทัมีตน้ทุนคงท่ี เช่น ค่าเส่ือมราคาตูเ้ติมเงินและตูเ้วนด้ิง  

ค่าใช้จ่ายและอตัราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกจิหลกั 

  ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 28 2% 22 1% 6 27% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 214 14% 191 11% 23 12% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 23 1% 28 2% (5) (18%) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24 2% 29 2% (5) (17%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 และอตัราค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัไม่มีการเปล่ียนแปลง
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวน 214 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 23 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนค่าใชจ่้ายในการบริหาร อาทิเช่น ค่าตดัจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน หน้ีสงสยัจะสูญ และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวน 23 ลา้นบาท ลดลง 5 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 18 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน โดยสอดคลอ้งกบัการลดลงของเงินกูย้มืระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวน 24 ลา้นบาท ลดลง 5 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 17 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัก าไรท่ีลดลง 
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ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 
 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,160 4,115 45 1% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,597 3,502 95 3% 
สินทรัพย์รวม 7,757 7,617 140 2% 

สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 7,757 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 140 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 เม่ือ
เปรียบเทียบกับสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 7,617 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากเงินจ่าย
ล่วงหนา้ค่าสินคา้และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 743 641 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87) (81) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 656 560 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 87 ลา้นบาท และ 81 
ลา้นบาท ตามล าดับ กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อลูกหน้ีการคา้โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้
เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

สินค้าคงเหลือ 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

สินคา้คงเหลือ 1,313 
 

1,372 
 รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (401) (393) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 

912 979 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทับันทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จ านวน 401 ลา้นบาท และ 393 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนั
ส้ินงวด และค านึงถึงการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น ฝ่ายบริหารเช่ือวา่รายการ
ปรับลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
    หน่วย: ลา้นบาท 

 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 
หน้ีสินหมุนเวยีน 5,422 4,920 502 10% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 356 251 105 42% 
หนีสิ้นรวม 5,778 5,171 607 12% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,979 2,446 (467) (19%) 

หนีสิ้นรวม 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 5,778 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 607 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 5,171 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินปันผลคา้ง
จ่ายและหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 1,979 ล้านบาท ลดลง 467 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 2,446 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเน่ืองจาก
ก าไรสุทธิส าหรับงวด การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทและผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
(FSMART) และการซ้ือหุน้สามญัคืนของบริษทัและบริษทัยอ่ย (FSMART) 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 2.92:1 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเท่ากบั 2.11:1 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินและการลดลงของส่วนของ   
ผูถื้อหุน้ 
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สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 
  หน่วย: ลา้นบาท 

  ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2562 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 210 869 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (22) (62) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (240) (842) 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวน 210 ลา้นบาท ลดลง 659 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 869 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของเงินทุนหมุนเวียน เช่น 
ลูกหน้ีการคา้ รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ เจา้หน้ีการคา้ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวน 22 ลา้นบาท ลดลง 40 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 62 ลา้นบาท เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย 
(FSMART) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 44 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวน 240 ล้านบาท ลดลง 602 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 842 ลา้นบาท เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัไดจ่้ายช าระคืน
เงินกูย้มืระยะสั้นเป็นจ านวน 693 ลา้นบาท 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 0.77:1 ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเท่ากบั 0.84:1  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


