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ท่ี บช. 029/2563    17 สิงหาคม 2563 
    
เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 
  ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2562 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

รายไดร้วม 1,585 1,735 (150) (9%) 
ก าไรสุทธิ 47 70 (23) (33%) 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 1,585 ลา้นบาท ลดลง 150 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 1,735 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้
จากธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 

กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 47 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 70 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของก าไร
ขั้นตน้ 

การวิเคราะห์รายได้ 

ธุรกิจอีเอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอม็เอสส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 283 ลา้นบาท ลดลง 104 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 27 
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 387 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และท าให้ความตอ้งการสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ในตลาดโลกลดต ่าลง 

 
 ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกิจหลัก       
ธุรกิจอีเอม็เอส 283 18% 387 23% (104) (27%) 
ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชัน่ส์ 522 33% 418 24% 104 25% 
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 714 45% 855 49% (141) (16%) 
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 1,519 96% 1,660 96% (141) (8%) 
รายไดอ้ื่น 66 4% 75 4% (9) (12%) 
รวมรายได้ 1,585 100% 1,735 100% (150) (9%) 
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ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 522 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 104 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 418 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยงัมีมูลค่างาน
คา้งยกมาจากปีก่อนและไตรมาส 1 ปี 2563 ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา และ ณ ส้ินไตร
มาส 2 ปี 2563 บริษทัมีมูลค่างานคา้งอยูเ่ป็นจ านวนเงินประมาณ 2,600 ลา้นบาท 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 714 ลา้นบาท ลดลง 141 ลา้นบาทหรือลดลง
ร้อยละ 16 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 855 ลา้นบาท มูลค่าการเติมเงินรวมส าหรับไตรมาส 
2 ปี 2563 เท่ากบั 9,074 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 13 โดยเกิดจากปัจจยัต่างๆ อาทิเช่น อ านาจการซ้ือของผูบ้ริโภคระดบักลาง
และระดบัล่างลดลงจากสถานการณ์ภยัแลง้ ผลกระทบจาก COVID-19 และมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมลูกคา้ท่ีเน้นการใชแ้พค็เกจอินเตอร์เน็ตมือถือมากขึ้น การท าการตลาดของค่ายมือถือท่ีเน้นการขาย 
Sim Card Data การท าตลาดมือถือ Post-paid และ e-Wallet ตลอดจนการเพ่ิมขึ้นของจ านวนตูเ้ติมเงินของคู่แข่งขนั 

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 56 ลา้นบาท ลดลง 2 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั อตัราก าไรขั้นต้นของไตรมาส 2 ปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 15 เป็น     
ร้อยละ 20 เน่ืองจากสัดส่วนของรายไดข้องการจ าหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 (มีอตัราก าไร
ขั้นตน้สูง) ต่อสัดส่วนของรายไดจ้ากการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่า) ส าหรับไตรมาส 
2 ปี 2563 เท่ากบั 67 : 33 ในขณะท่ีอตัราส่วนของไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 61 : 39 

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 97 ลา้นบาท ลดลง 13 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 12 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน และอตัราก าไรขั้นตน้ของไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 19 เน่ืองจากโครงการท่ีรับรู้รายได้
ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีต ่ากว่าโครงการท่ีรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2562 

 
 ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจอีเอม็เอส 56 20% 58 15% (2) (3%) 
ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลชูัน่ส์ 97 19% 110 26% (13) (12%) 
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 157 22% 204 24% (47) (23%) 
รวมก าไรขั้นต้น 310 20% 372 22% (62) (17%) 
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ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 

ก าไรขั้นตน้ไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 157 ลา้นบาท ลดลง 47 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 23 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการลดลงของรายได ้และอตัราก าไรขั้นตน้ของไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 22 
โดยเป็นผลมาจากการลดลงของรายได ้ในขณะท่ีบริษทัมีตน้ทุนคงท่ี เช่น ค่าเส่ือมราคาตูเ้ติมเงินและตูเ้วนดิ้ง  

ค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 

  ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 31 2% 24 1% 7 29% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 202 13% 234 14% (32) (14%) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 23 2% 26 2% (3) (12%) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 20 1% 28 2% (8) (29%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน 31 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 7 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขายของ FSMART 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน 202 ล้านบาท ลดลง 32 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 14 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทับันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราค่าชดเชย
เพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย 400 วนั เป็นจ านวนเงิน 26 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 โดย
มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน 23 ลา้นบาท ลดลง 3 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 12 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน โดยสอดคลอ้งกบัการลดลงของเงินกูยื้มระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน 20 ลา้นบาท ลดลง 8 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 29 จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัก าไรท่ีลดลง 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

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

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,339 4,115 224 5% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,559 3,502 57 2% 
สินทรัพย์รวม 7,898 7,617 281 4% 

สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 7,898 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 281 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 4 เม่ือ
เปรียบเทียบกับสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 7,617 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นจากเงินจ่าย
ล่วงหนา้ค่าสินคา้และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

30 มถิุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 728 641 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (88) (81) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 640 560 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจ านวน 
88 ลา้นบาท และ 81 ลา้นบาท ตามล าดบั กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อลูกหน้ีการคา้โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

สินค้าคงเหลือ 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

30 มถิุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
สินคา้คงเหลือ 1,483 

 
1,372 

 รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (411) (393) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 

1,072 979 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่า
สุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บเป็นจ านวน 411 ลา้นบาท และ 393 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัวนั
ส้ินงวด และค านึงถึงการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น ฝ่ายบริหารเช่ือว่ารายการ
ปรับลดสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
    หน่วย: ลา้นบาท 

 30 มถิุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 
หน้ีสินหมุนเวียน 5,530 4,920 610 12% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 346 251 95 38% 
หนีสิ้นรวม 5,876 5,171 705 14% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,022 2,446 (424) (17%) 

หนีสิ้นรวม 

หน้ีสินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 5,876 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 705 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 14 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 5,171 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงิน
กูยื้มระยะส้ัน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ และหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 2,022 ล้านบาท ลดลง 424 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 2,446 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเน่ืองจาก
ก าไรสุทธิส าหรับงวด การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทและผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
(FSMART) และการซ้ือหุ้นสามญัคืนของบริษทัและบริษทัยอ่ย (FSMART) 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เท่ากบั 2.91:1 เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเท่ากบั 2.11:1 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินและการลดลงของส่วนของ   
ผูถื้อหุ้น 
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สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 
  หน่วย: ลา้นบาท 

  ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2562 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 560 1,211 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (94) (153) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (583) (1,110) 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน 560 ลา้นบาท ลดลง 651 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 1,211 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของเงินทุนหมุนเวียน เช่น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินคา้คงเหลือ เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน 94 ลา้นบาท ลดลง 59 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 153 ลา้นบาท เน่ืองจากในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย 
(FSMART) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 88 ลา้นบาท ประกอบกบั การลดลงของเงินฝากประจ าจ านวน 50 
ลา้นบาท ซ่ึงครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563  

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน 583 ล้านบาท ลดลง 527 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 1,110 ลา้นบาท เน่ืองจากในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัไดจ้่ายช าระ
คืนเงินกูย้ืมระยะส้ันเป็นจ านวน 424 ลา้นบาท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 0.78:1 ซ่ึงใกล้เคียงกับอตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเท่ากบั 0.84:1  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


