ที่ บช. 029/2563
เรื่ อง
เรี ยน

17 สิ งหาคม 2563

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายได้รวม
กาไรสุ ทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2562
1,585
1,735
47
70

เพิม่ (ลด)
(150)
(23)

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
(9%)
(33%)

กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมสาหรับ ไตรมาส 2 ปี 2563 จานวน 1,585 ล้านบาท ลดลง 150 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 9 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับรายได้รวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่งมีจานวน 1,735 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้
จากธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี กาไรสุ ท ธิ สาหรั บ ไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 47 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 33 เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับ กาไรสุ ทธิ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่ งมีจานวน 70 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากการลดลงของกาไร
ขั้นต้น
การวิเคราะห์ รายได้
ไตรมาส 2 ปี 2563
ล้านบาท
%
รายได้ จากธุรกิจหลัก
ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชนั่ ส์
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์ วิส
รวมรายได้ จากธุรกิจหลัก
รายได้อื่น
รวมรายได้

283
522
714
1,519
66
1,585

18%
33%
45%
96%
4%
100%

ไตรมาส 2 ปี 2562
ล้านบาท
%
387
418
855
1,660
75
1,735

23%
24%
49%
96%
4%
100%

เพิม่ (ลด)
ล้านบาท
%
(104)
104
(141)
(141)
(9)
(150)

(27%)
25%
(16%)
(8%)
(12%)
(9%)

ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสสาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จานวน 283 ล้านบาท ลดลง 104 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 27
เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ ช่ วงเวลาเดี ยวกัน ของปี ก่ อนซึ่ งมี จ านวน 387 ล้านบาท โดยมี สาเหตุ ห ลักจากการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และทาให้ความต้องการสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกลดต่าลง
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ธุรกิจเอ็นเตอร์ ไพรซ์ โซลูชั่นส์
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจเอ็นเตอร์ ไพรซ์ โซลูชั่นส์สาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จานวน 522 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี ก่อน ซึ่ งมีจานวน 418 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ยังมีมูลค่างาน
ค้างยกมาจากปี ก่อนและไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่ งอยู่ระหว่างการดาเนินงานตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญา และ ณ สิ้ นไตร
มาส 2 ปี 2563 บริ ษทั มีมูลค่างานค้างอยูเ่ ป็ นจานวนเงินประมาณ 2,600 ล้านบาท
ธุรกิจสมาร์ ท เซอร์ วิส
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจสมาร์ ท เซอร์ วิส สาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จานวน 714 ล้านบาท ลดลง 141 ล้านบาทหรื อลดลง
ร้อยละ 16 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีจานวน 855 ล้านบาท มูลค่าการเติมเงินรวมสาหรับไตรมาส
2 ปี 2563 เท่ากับ 9,074 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 โดยเกิดจากปั จจัยต่างๆ อาทิเช่น อานาจการซื้ อของผูบ้ ริ โภคระดับกลาง
และระดับล่างลดลงจากสถานการณ์ภยั แล้ง ผลกระทบจาก COVID-19 และมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้าที่เน้นการใช้แพ็คเกจอินเตอร์ เน็ตมือถือมากขึ้น การทาการตลาดของค่ายมือถือที่เน้นการขาย
Sim Card Data การทาตลาดมือถือ Post-paid และ e-Wallet ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของจานวนตูเ้ ติมเงินของคู่แข่งขัน
กาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรขั้นต้ นต่ อรายได้ จากธุรกิจหลัก

ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชนั่ ส์
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส
รวมกาไรขั้นต้ น

ไตรมาส 2 ปี 2563
ล้านบาท
%
56
20%
97
19%
157
22%
310
20%

ไตรมาส 2 ปี 2562
ล้านบาท
%
58
15%
110
26%
204
24%
372
22%

เพิม่ (ลด)
ล้านบาท
(2)
(13)
(47)
(62)

%
(3%)
(12%)
(23%)
(17%)

ธุรกิจอีเอ็มเอส
กาไรขั้นต้นสาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จานวน 56 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 3 จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่ อน ซึ่ งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี สาระสาคัญ อัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 2 ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็ น
ร้อยละ 20 เนื่ องจากสัดส่ วนของรายได้ของการจาหน่ ายชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 (มีอตั รากาไร
ขั้นต้นสู ง) ต่อสัดส่วนของรายได้จากการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (มีอตั รากาไรขั้นต้นต่า) สาหรับไตรมาส
2 ปี 2563 เท่ากับ 67 : 33 ในขณะที่อตั ราส่วนของไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับ 61 : 39
ธุรกิจเอ็นเตอร์ ไพรซ์ โซลูชั่นส์
กาไรขั้นต้นสาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จานวน 97 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 12 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน และอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 26 เป็ นร้อยละ 19 เนื่องจากโครงการที่รับรู ้รายได้
ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีอตั รากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่าโครงการที่รับรู ้รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2562
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ธุรกิจสมาร์ ท เซอร์ วิส
กาไรขั้นต้นไตรมาส 2 ปี 2563 จานวน 157 ล้านบาท ลดลง 47 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 23 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้ และอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 24 เป็ นร้อยละ 22
โดยเป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ ในขณะที่บริ ษทั มีตน้ ทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่ อมราคาตูเ้ ติมเงินและตูเ้ วนดิ้ง
ค่าใช้ จ่ายและอัตราค่าใช้ จ่ายต่ อรายได้ จากธุรกิจหลัก

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ไตรมาส 2 ปี 2563
ล้านบาท
%
31
2%
202
13%
23
2%
20
1%

ไตรมาส 2 ปี 2562
ล้านบาท
%
24
1%
234
14%
26
2%
28
2%

เพิม่ (ลด)
ล้านบาท
7
(32)
(3)
(8)

%
29%
(14%)
(12%)
(29%)

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายสาหรั บ ไตรมาส 2 ปี 2563 มี จ านวน 31 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 7 ล้านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 29 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขายของ FSMART
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรั บไตรมาส 2 ปี 2563 มีจานวน 202 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 14 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้าย 400 วัน เป็ นจานวนเงิน 26 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดย
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินสาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจานวน 23 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 12 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน โดยสอดคล้องกับการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะยาว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจานวน 20 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 29 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งสอดคล้องกับกาไรที่ลดลง
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

30 มิถุนายน 2563
4,339
3,559
7,898

31 ธันวาคม 2562
4,115
3,502
7,617

เพิม่ (ลด)
224
57
281

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
5%
2%
4%

สิ น ทรั พ ย์ร วม ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 มี จ านวน 7,898 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 281 ล้านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4 เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับ สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมี จานวน 7,617 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่ เพิ่มขึ้นจากเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าสิ นค้าและสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้า
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
728
641
(88)
(81)
640
560

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตจานวน
88 ล้านบาท และ 81 ล้านบาท ตามลาดับ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อลูกหนี้การค้าโดยไม่
จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่ อผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท

สิ นค้าคงเหลือ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
1,483
1,372
(411)
1,072

(393)
979
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั บันทึกรายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่า
สุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับเป็ นจานวน 411 ล้านบาท และ 393 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มีการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวัน
สิ้นงวด และคานึงถึงการเคลื่อนไหวของสิ นค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่ในขณะนั้น ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่ารายการ
ปรับลดสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั มีความเพียงพอแล้ว
แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

30 มิถุนายน 2563
5,530
346
5,876
2,022

31 ธันวาคม 2562
4,920
251
5,171
2,446

เพิม่ (ลด)
610
95
705
(424)

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
12%
38%
14%
(17%)

หนีส้ ินรวม
หนี้ สิ น รวม ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 มี จ านวน 5,876 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 705 ล้านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 14 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีจานวน 5,171 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงิน
กูย้ ืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่ และหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ื อ หุ้ น ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 มี จานวน 2,022 ล้านบาท ลดลง 424 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 17 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมีจานวน 2,446 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนื่องจาก
กาไรสุ ท ธิ ส าหรั บ งวด การจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ้ น ของบริ ษ ัท และผูถ้ ื อ หุ้ น ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ย่อ ย
(FSMART) และการซื้อหุ้นสามัญคืนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (FSMART)
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 2.91:1 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 2.11:1 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินและการลดลงของส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
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สภาพคล่อง
กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ไตรมาส 2 ปี 2563
560
(94)
(583)

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 2 ปี 2562
1,211
(153)
(1,110)

กระแสเงินสดได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงานสาหรับ ไตรมาส 2 ปี 2563 มีจานวน 560 ล้านบาท ลดลง 651 ล้านบาท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีจานวน 1,211 ล้านบาท เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของเงินทุนหมุนเวียน เช่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สิ นค้าคงเหลือ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เป็ นต้น
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจานวน 94 ล้านบาท ลดลง 59 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจานวน 153 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั ซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย
(FSMART) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 88 ล้านบาท ประกอบกับ การลดลงของเงินฝากประจาจานวน 50
ล้านบาท ซึ่งครบกาหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
กระแสเงิ น สดใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น สาหรั บ ไตรมาส 2 ปี 2563 มี จานวน 583 ล้านบาท ลดลง 527 ล้านบาท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจานวน 1,110 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั ได้จ่ายชาระ
คืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นจานวน 424 ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนทุ น หมุน เวียน ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2563 เท่ากับ 0.78:1 ซึ่ งใกล้เคียงกับ อัต ราส่ วนทุ นหมุ น เวียน ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.84:1
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายอริ นทร์ แจ่มนารี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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