ที บช. 034/256
เรื อง
เรี ยน

14 พฤศจิกายน

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายได้รวม
กําไรสุทธิ

ไตรมาส ปี
1,7

ไตรมาส ปี
,

เพิม (ลด)
( )
( )

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม (ลด)
( %)
( %)

กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมสําหรับไตรมาส ปี
เปรี ยบเทียบกับรายได้รวมสําหรับไตรมาส ปี
จากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชนั

จํานวน , ล้านบาท ลดลง ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ เมื อ
ซึงมีจาํ นวน , ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้

กลุ่มบริ ษ ัทมี กาํ ไรสุ ทธิ สําหรั บไตรมาส ปี
เปรี ยบเทียบกับกําไรสุทธิสาํ หรับไตรมาส ปี
ขันต้นของธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ

จํานวน ล้านบาท ลดลง ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ เมื อ
ซึงมีจาํ นวน ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการการลดลงของกําไร

การวิเคราะห์ รายได้
ไตรมาส ปี
ล้ านบาท
รายได้ จากธุรกิจหลัก
ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชนส์
ั
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ
รวมรายได้ จากธุรกิจหลัก
รายได้อืน
รวมรายได้

346
448
839
,
,

%
20%
27%
49%
96%
%
100%

ไตรมาส ปี
ล้ านบาท
389
8
,
,

%
21%
%
%
96%
4%
100%

เพิม (ลด)
ล้ านบาท
%
(43)
(105)
(28)
( )
( )

( 1%)
(19%)
(3%)
( %)
%
( %)

ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสสําหรับไตรมาส ปี
จํานวน ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1
เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึงมีจาํ นวน 389 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของคําสังผลิตจาก
ลูกค้ารายใหญ่รายหนึงของส่วนงานรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1

ธุรกิจเอ็นเตอร์ ไพรซ์ โซลูชันส์
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชนสํ
ั าหรับไตรมาส ปี
จํานวน 448 ล้านบาท ลดลง 105 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 19 เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ งมีจาํ นวน 553 ล้านบาท เนื องจากงานโครงการทีเกิดขึน
ในป่ี ก่อนเป็ นโครงการขนาดใหญ่ โครงการ ในขณะทีงานโครงการทีเกิดขึนในปี นี เป็ นโครงการขนาดเล็กถึงขนาดปาน
กลางหลายโครงการ
ธุรกิจสมาร์ ท เซอร์ วสิ
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ สําหรับไตรมาส ปี
จํานวน 839 ล้านบาท ลดลง ล้านบาทหรื อลดลงร้อย
ละ เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึงมีจาํ นวน ล้านบาท ซึงไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ
กําไรขันต้ นและอัตรากําไรขันต้ นต่ อรายได้ จากธุรกิจหลัก

ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชนส์
ั
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ
รวมกําไรขันต้ น

ไตรมาส ปี
ล้ านบาท
61
126
188

%
18%
28%
22%
%

ไตรมาส ปี
ล้ านบาท

%
%
%
6%
2%

เพิม (ลด)
ล้ านบาท
(11)
3
(41)
( 9)

%
(15%)
2%
( 8%)
( 2%)

ธุรกิจอีเอ็มเอส
กําไรขันต้นสําหรับไตรสาม ปี
จํานวน 61 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน ซึงสอดคล้องกับรายได้ของธุรกิจอีเอ็มเอสทีลดลง อัตรากําไรขันต้นของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 19 ซึ ง
ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
ธุรกิจเอ็นเตอร์ ไพรซ์ โซลูชันส์
กําไรขันต้นสําหรับไตรมาส ปี
จํานวน ล้านบาท ซึงไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมือเปรี ยบเทียบกับ
ปี ก่อน อัตรากําไรขันต้นของไตรมาส ปี
เพิมขึนจากร้อยละ เป็ นร้อยละ 28 เนืองจากงานโครงการทีรับรู ้รายได้ใน
ปี นี มีมูลค่าตํากว่างานโครงการทีรับรู ้รายได้ในปี ก่อน โดยส่ วนใหญ่งานโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีอตั รากําไร
ขันต้นทีสูงกว่างานโครงการขนาดใหญ่
ธุรกิจสมาร์ ท เซอร์ วสิ
กําไรขันต้นไตรมาส ปี
จํานวน ล้านบาท ลดลง ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ซึ งมี กาํ ไรขันต้นจํานวน ล้านบาท และอัตรากําไรขันต้นของไตรมาส ปี
ลดลงจากจากร้อยละ เป็ น
ร้อยละ เนื องจากส่ วนผสมของต้นทุนผลิตภัณฑ์/บริ การ (product/service cost mix) เปลียนแปลงไป โดยสัดส่ วนของ
ต้นทุนบริ การทีไม่ใช่บริ การเติมเงินโทรศัพท์มือถือเพิมสูงขึน

2

ค่ าใช้ จ่ายและอัตราค่ าใช้ จ่ายต่ อรายได้ จากธุรกิจหลัก
ไตรมาส ปี
ล้ านบาท
%
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ไตรมาส ปี
ล้ านบาท
%
%
1%
2%
%

เพิม (ลด)
ล้ านบาท
%
%
%
2%
%

(2)
(6)
( )

%
(1%)
( %)
( %)

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับไตรมาส ปี
และอัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากธุรกิจหลัก ไม่มีการเปลียนแปลง
เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ ห ารสําหรั บไตรมาส ปี
และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้จากธุ รกิ จหลัก ไม่มีการ
เปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินไตรมาส ปี
และอัตราค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อรายได้จากธุรกิจหลัก ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมี
สาระสําคัญเมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับไตรมาส ปี
มีจาํ นวน
เดียวกันของปี ก่อน ซึงสอดคล้องกับกําไรทีลดลง

ล้านบาท ลดลง

ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ

จากช่วงเวลา

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ รวม

3 กันยายน 2562
,
,
, 8

3 ธันวาคม 2561
,
,
,

เพิม (ลด)
( )
( )
( , 2)

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

สิ น ทรั พ ย์ร วม ณ วัน ที 30 กัน ยายน
มี จ ํานวน 7,788 ล้านบาท ลดลง 1,082 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ เมื อ
เปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 256 ซึ งมีจาํ นวน , ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่ลดลงจากลูกหนี การค้า
และลูกหนีอืน และรายได้ทียังไม่ได้เรี ยกชําระ
3

คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนีการค้ า
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
3 กันยายน 25
31 ธันวาคม 25
,
,
( )
( )
,
,

ลูกหนีการค้ากิจการทีไม่เกียวข้องกัน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีการค้า - สุทธิ

ณ วันที 30 กันยายน
และ วันที 31 ธันวาคม
กลุม่ บริ ษทั บันทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจํานวน ล้านบาท และ 55
ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งนโยบายการตังค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญของกลุ่มบริ ษทั จะขึนอยูก่ บั ประสบการณ์การเก็บเงินในอดี ต
และอายุของหนีทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็ นอยูใ่ นขณะนัน ฝ่ ายบริ หารเชือว่าค่าเผือหนี สงสัยจะสูญทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั
มีความเพียงพอแล้ว
สินค้ าคงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
3 กันยายน 256
31 ธันวาคม 256
,
1,335

สิ นค้าคงเหลือ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับ

( )

(367)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
ณ วันที 30 กันยายน
และ 31 ธันวาคม
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กรายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือ จํานวน ล้านบาท และ ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งกลุ่มบริ ษทั มีการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ทีจะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือจากการเปลียนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนทีเกียวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ทีเกิดขึนภายหลังวัน
สิ นงวด และคํานึ งถึงการเคลือนไหวของสิ นค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็ นอยูใ่ นขณะนัน ฝ่ ายบริ หารเชือว่ารายการ
ปรับลดสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั มีความเพียงพอแล้ว
แหล่ งทีมาของเงินทุน
30 กันยายน
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
หนีสินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

31 ธันวาคม
,

,

,
,

,
,

เพิม (ลด)
(
(
(
(

)
)
)
)

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

หนีสินรวม
หนี สิ นรวม ณ วันที 0 กันยายน
มีจาํ นวน , ล้านบาท ลดลง ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ เมือเปรี ยบเทียบ
กับหนีสิ นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม
ซึงมีจาํ นวน , ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเจ้าหนีการค้าและ
เจ้าหนีอืน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น ณ วัน ที 30 กัน ยายน
มี จ ํานวน 2, ล้านบาท ลดลง ล้านบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ เมื อ
เปรี ยบเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึ งมีจาํ นวน 2,506 ล้านบาท การเปลียนแปลงดังกล่าวเนื องจาก
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด การจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และการซือหุน้ สามัญคืนของบริ ษทั
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที 30 กันยายน
เท่ากับ . :1 ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมือ
เปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนหนีสิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที 31 ธันวาคม
ซึงเท่ากับ 2. :1
สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด

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

ไตรมาส ปี
1,654
(459)
(1,174)

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส ปี
289
(420)

(370)

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3 ปี
มีจาํ นวน 1,654 ล้านบาท เพิมขึน 1,365 ล้านบาท เมือ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึงมีจาํ นวน 289 ล้านบาท เนืองจากการลดลงของเงินทุนหมุนเวียน เช่น ลูกหนี
การค้า รายได้ทียังไม่เรี ยกชําระ เจ้าหนีการค้า เป็ นต้น
กระแสเงิ น สดใช้ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น สําหรั บ ไตรมาส 3 ปี
มี จ ํา นวน 459 ล้านบาท เพิ มขึ น 39 ล้านบาท เมื อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึงมีจาํ นวน 420 ล้านบาท เนื องจากการให้กยู้ มื เงินแก่ตวั แทนบริ การของบริ ษทั
ย่อยแห่งหนึง
กระแสเงินสดใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงินสําหรับไตรมาส 3 ปี
มีจาํ นวน 1, ล้านบาท เพิมขึน ล้านบาท เมือ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ งมีจาํ นวน ล้านบาท เนื องจากในปี ก่อนมีการกูย้ ืมเงินระยะสันและระยะ
ยาวเพิมขึน เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและการซือทรัพย์สิน
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อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน ณ วันที 30 กันยายน
เท่ากับ 0.8 :1 ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมือเปรี ยบเทียบ
กับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 256 ซึงเท่ากับ 0.9 :1
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายอริ นทร์ แจ่มนารี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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