ที บช. 016/2562
เรื อง
เรี ยน

14 พฤษภาคม 2562

คําอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั

รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ

ไตรมาส 1 ปี
1,677
81

ไตรมาส 1 ปี
1,978
116

เพิม (ลด)
(301)
(35)

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม (ลด)
(15%)
(30%)

กลุม่ บริ ษทั มีรายได้รวมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จํานวน 1,677 ล้านบาท ลดลง 301 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 15
เมือเปรี ยบเที ยบกับรายได้รวมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ งมีจาํ นวน 1,978 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากการ
ลดลงของรายได้จากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชนและธุ
ั
รกิจอีเอ็มเอส
กลุม่ บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับไตรมาส 1 ปี 2562 จํานวน 81 ล้านบาท ลดลง 35 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 30 เมือ
เปรี ยบเทียบกับกําไรสุ ทธิ สาํ หรับไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ งมีจาํ นวน 116 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ
กําไรขันต้นของธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชนและธุ
ั
รกิจอีเอ็มเอส
การวิเคราะห์ รายได้
ไตรมาส 1 ปี
ล้ านบาท
%
รายได้ จากธุรกิจหลัก
ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชนส์
ั
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส
รวมรายได้ จากธุรกิจหลัก
รายได้อืน
รวมรายได้

394
373
840
,
70
,

24%
22%
50%
96%
4%
100%

ไตรมาส 1 ปี
ล้ านบาท

%

476 24%
562 29%
875 44%
1,913 97%
64
3%
1,977 100%

เพิม (ลด)
ล้ านบาท
%
(82)
(189)
(35)
( )
6
(300)

(17%)
(34%)
(4%)
(16%)
9%
(15%)
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ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิ จอีเอ็มเอสสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จํานวน 394 ล้านบาท ลดลง 82 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 17 เมือเปรี ยบเที ยบกับช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่อน ซึ งมีจาํ นวน 476 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ลดลงของคําสังผลิตจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึงของงานรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์
ธุรกิจเอ็นเตอร์ ไพรซ์ โซลูชันส์
บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิ จเอ็นเตอร์ ไพรซ์ โซลูชนสํ
ั าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จํานวน 373 ล้านบาท ลดลง 189 ล้าน
บาท หรื อลดลงร้อยละ 34 เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ งมีจาํ นวน 562 ล้านบาท เนื องจากงาน
ซื อขายพร้อมติ ดตังอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคที ได้เริ มต้น
ดําเนินการโครงการตังแต่ไตรมาส 1 ปี 2561 ได้ดาํ เนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วในไตรมาส 1 ปี 2562
ธุรกิจสมาร์ ท เซอร์ วสิ
บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิจสมาร์ ท เซอร์ วิส สําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จํานวน 840 ล้านบาท ซึ งไม่มีการเปลียนแปลง
อย่างมีสาระสําคัญ เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี ก่อน
กําไรขันต้ นและอัตรากําไรขันต้ นต่ อรายได้ จากธุรกิจหลัก

ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชนส์
ั
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส
รวมกําไรขันต้ น

ไตรมาส 1 ปี
ล้ านบาท
%
74
19%
66
18%
211
25%
351 22%

ไตรมาส 1 ปี
ล้ านบาท
%
98
21%
96
17%
237
27%
431 23%

เพิม (ลด)
ล้ านบาท
%
(24) (24%)
(30) (31%)
(26) (11%)
(80) (19%)

ธุรกิจอีเอ็มเอส
กําไรขันต้นสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จํานวน 74 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึ งมีกาํ ไรขันต้นจํานวน 98 ล้านบาท โดยสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการรับจ้างผลิต
และประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ของลูกค้ารายใหญ่รายหนึ ง อัตรากําไรขันต้นสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่มี
การเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ เมือเปรี ยบเทียบกับอัตรากําไรขันต้นสําหรับไตรมาส 1 ปี 2561
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ธุรกิจเอ็นเตอร์ ไพรซ์ โซลูชันส์
กําไรขันต้นสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จํานวน 66 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 31 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึ งมีกาํ ไรขันต้นจํานวน 96 ล้านบาท บาท สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากงานโครงการที
ลดลง อัตรากําไรขันต้นสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ เมือเปรี ยบเทียบกับอัตรา
กําไรขันต้นสําหรับไตรมาส 1 ปี 2561
ธุรกิจสมาร์ ท เซอร์ วสิ
กําไรขันต้นสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และอัตรากําไรขันต้นสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมี
สาระสําคัญ เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายและอัตราค่ าใช้ จ่ายต่ อรายได้ จากธุรกิจหลัก

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ไตรมาส 1 ปี
ล้ านบาท
%
22
1%
191
11%
28
2%
29
2%

ไตรมาส 1 ปี
ล้ านบาท
%
25
1%
202
10%
32
2%
30
2%

เพิม (ลด)
ล้ านบาท
%
(3)
(12%)
(11)
(5%)
(4)
(13%)
(1)
(3%)

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ า ใช้จ่ า ยในการขายสํา หรั บ ไตรมาส 1 ปี 2562 และค่ า ใช้จ่ า ยในการขายต่ อ รายได้จ ากธุ ร กิ จ หลัก ไม่ มี ก าร
เปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้จากธุ รกิ จหลัก ไม่มีการ
เปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่ า ใช้จ่า ยทางการเงิ นสํา หรั บไตรมาส 1 ปี 2562 และค่ า ใช้จ่า ยทางการเงิ นต่ อ รายได้จากธุ ร กิ จ หลัก ไม่ มีก าร
เปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้สํา หรั บ ไตรมาส 1 ปี 2562 และค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ต่ อ รายได้จ ากธุ ร กิ จ หลัก ไม่ มี ก าร
เปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
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ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ รวม

3 มีนาคม 2562 3 ธันวาคม 2561
4,252
5,310
3,482
3,560
7,734
8,870

เพิม (ลด)
(1,058)
(78)
(1,136)

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม (ลด)
(20%)
(2%)
(13%)

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที 3 มีนาคม 2562 มีจาํ นวน 7,734 ล้านบาท ลดลง 1,136 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 13 เมือ
เปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึ งมีจาํ นวน 8,870 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่ลดลงจากลูกหนี
การค้า รายได้ทียังไม่เรี ยกชําระและสิ นค้าคงเหลือ
คุณภาพสิ นทรัพย์
ลูกหนีการค้ า
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนีการค้ากิจการทีไม่เกียวข้องกัน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีการค้า - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
3 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
,531
2,455
(55)
(55)
1,476
2,400

ณ วันที 3 มีนาคม 2562 และ วันที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสูญจํานวน 55 ล้านบาท
และ 55 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งนโยบายการตังค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญของกลุ่มบริ ษทั จะขึนอยู่กบั ประสบการณ์การ
เก็บเงินในอดีตและอายุของหนี ทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็ นอยู่ในขณะนัน ฝ่ ายบริ หารเชือว่าค่าเผือหนี สงสัย
จะสูญทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั มีความเพียงพอแล้ว
สิ นค้ าคงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท

สิ นค้าคงเหลือ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
3 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
1,284
1,335
(386)
898

(367)
968
4

ณ วันที 3 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั บันทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีคาด
ว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ จํานวน 386 ล้านบาท และ 367 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งกลุ่มบริ ษทั มี การประมาณ
มูลค่ า สุ ท ธิ ที จะได้รั บของสิ นค้าคงเหลื อจากการเปลี ยนแปลงของราคาขายหรื อ ต้นทุ นที เกี ยวข้อ งโดยตรงกับ
เหตุการณ์ทีเกิดขึนภายหลังวันสิ นงวด และคํานึงถึงการเคลือนไหวของสิ นค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็ นอยู่
ในขณะนัน ฝ่ ายบริ หารเชื อว่ารายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับทีมีอยู่ในปั จจุ บนั มี
ความเพียงพอแล้ว
แหล่ งทีมาของเงินทุน

หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
หนีสิ นรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

3 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
4,738
5,903
380
461
5,118
6,364
2,616
2,506

เพิม (ลด)
(1,165)
(81)
(1,246)
(110)

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม (ลด)
(20%)
(18%)
(20%)
(4%)

หนีสิ นรวม
หนี สิ นรวม ณ วันที มี นาคม 2562 มี จาํ นวน 5,118 ล้านบาท ลดลง 1,246 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 20 เมื อ
เปรี ยบเทียบกับหนี สิ นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึ งมีจาํ นวน 6,364 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิดจากการลดลง
ของเงินกูย้ ืมระยะสันจากธนาคารและเจ้าหนีการค้า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที 31 มีนาคม 2562 มีจาํ นวน 2,616 ล้านบาท ลดลง 110 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 4 เมือ
เปรี ยบเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึ งมีจาํ นวน 2,506 ล้านบาท เนืองจากกําไรสุ ทธิ สาํ หรับ
งวดและการลงทุนซื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ย่อย) จากผูถ้ ือหุน้ ทีไม่มี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที 3 มีนาคม 2562 เท่ากับ 1.96:1 ลดลงเมือเปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วน
หนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึ งเท่ากับ 2.54:1 เนืองจากการลดลงของหนีสิ นหมุนเวียน
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สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ไตรมาส 1 ปี 2562
942
(136)
(842)

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 1 ปี 2561
207
(122)
(175)

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีจาํ นวน 942 ล้านบาท เพิมขึน 735 ล้านบาท
เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ งมีจาํ นวน 207 ล้านบาท เนืองจากการลดลงของเงินทุนหมุนเวียน
เช่น ลูกหนีการค้า รายได้ทียังไม่เรี ยกชําระ สิ นค้าคงเหลือ เจ้าหนีการค้า เป็ นต้น
กระแสเงินสดใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีจาํ นวน 136 ล้านบาท เพิมขึน 14 ล้านบาท เมือ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ งมีจาํ นวน 122 ล้านบาท เนื องจากการลงทุนซื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั
ย่อยและการให้กยู้ ืมเงินแก่ตวั แทนบริ การ
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีจาํ นวน 842 ล้านบาท เพิมขึน 667 ล้านบาท
เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ งมีจาํ นวน 175 ล้านบาท เนื องจากการจ่ายชําระเงินกูย้ ืมระยะสัน
และเงินกูย้ ืมระยะยาว
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน ณ วันที 3 มีนาคม 2562 เท่ากับ 0.90:1 ซึ งไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ เมือ
เปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนทุนหมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายอริ นทร์ แจ่มนารี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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