ที่ บช. 017/2563
เรื่ อง
เรี ยน

18 พฤษภาคม 2563

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายได้รวม
กาไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2562
1,572
1,677
73
81

เพิม่ (ลด)
(105)
(8)

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
(6%)
(10%)

กลุ่มบริ ษทั มี รายได้รวมสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2563 จานวน 1,572 ล้านบาท ลดลง 105 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 6 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับรายได้รวมสาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งมีจานวน 1,677 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้
จากธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก าไรสุ ท ธิ ส าหรั บ ไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 81 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 10 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุ ทธิ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งมีจานวน 73 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการการลดลงของกาไร
ขั้นต้นของธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
การวิเคราะห์ รายได้
ไตรมาส 1 ปี 2563
ล้ านบาท
%
รายได้ จากธุรกิจหลัก
ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชนั่ ส์
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ
รวมรายได้ จากธุรกิจหลัก
รายได้อื่น
รวมรายได้

338
365
789
1,492
80
1,572

22%
23%
50%
95%
5%
100%

ไตรมาส 1 ปี 2562
ล้ านบาท
%
394
373
840
1,607
70
1,677

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

เพิม่ (ลด)
ล้ านบาท
%
(56)
(8)
(51)
(115)
10
(105)

(14%)
(2%)
(6%)
(7%)
14%
(6%)

ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จานวน 338 ล้านบาท ลดลง 56 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 14
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึ่ งมีจานวน 394 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการย้ายฐานการผลิตของ
อดี ต ลู ก ค้า รายใหญ่ ร ายหนึ่ ง นอกจากนี้ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ได้ส่ งผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ และ
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อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ อาทิ เช่น ระบบห่ วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคหรื อการหยุดชะงักการผลิต ตลอดจนการ
ดาเนินงานที่ล่าช้าขึ้น เป็ นต้น
ธุรกิจเอ็นเตอร์ ไพรซ์ โซลูชั่นส์
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจเอ็นเตอร์ ไพรซ์ โซลูชนั่ ส์สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จานวน 365 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 2 ซึ่ งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญเมื่อเปรี ยบเที ยบกับช่วงเวลาเดียวกันปี ก่อน ณ สิ้ นไตรมาส 1 ปี
2563 กลุม่ บริ ษทั มีมูลค่างานคงค้างอยูเ่ ป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 2,000 ล้านบาท
ธุรกิจสมาร์ ท เซอร์ วสิ
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจสมาร์ ท เซอร์ วสิ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จานวน 789 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาทหรื อลดลงร้อย
ละ 6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีจานวน 840 ล้านบาท มูลค่าการเติมเงินรวมสาหรับไตรมาส 1 ปี
2563 เท่ า กับ 9,630 ล้านบาท ลดลงร้ อ ยละ 6.8 โดยได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19
ประกอบกับมาตรการปิ ดเมืองบางส่วน (Lock Down) ของภาครัฐที่เริ่ มขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของเดือนมีนาคม 2563 เพื่อให้เกิด
การเว้นระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) และชะลอการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศให้ได้มากที่สุด
ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของหลายธุรกิจ ประกอบกับสถานการณ์ภยั แล้งทาให้รายได้ของภาคแรงงานและเกษตรกรลดลง
อย่างมาก
กาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรขั้นต้ นต่ อรายได้ จากธุรกิจหลัก

ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชนั่ ส์
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วสิ
รวมกาไรขั้นต้ น

ไตรมาส 1 ปี 2563
ล้ านบาท
%
73
22%
86
23%
177
22%
336
22%

ไตรมาส 1 ปี 2562
ล้ านบาท
%
74
19%
66
18%
211
25%
351
22%

เพิม่ (ลด)
ล้ านบาท
(1)
20
(34)
(15)

%
(1%)
30%
(16%)
(4%)

ธุรกิจอีเอ็มเอส
กาไรขั้นต้นสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จานวน 73 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่ อน ซึ่ งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี สาระสาคัญ อัตรากาไรขั้นต้น ของไตรมาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึ้ นจากร้อยละ19 เป็ น
ร้อยละ 22 เนื่ องจากสัดส่ วนของรายได้ของอดี ตลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ งซึ่ งมีอตั รากาไรขั้นต้นที่ ต่ ามีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
ธุรกิจเอ็นเตอร์ ไพรซ์ โซลูชั่นส์
กาไรขั้นต้นสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จานวน 86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน และอัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 เป็ นร้อยละ 23 โดยมี สาเหตุเนื่ องจากใน
ไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษทั บันทึ กรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นจานวนเงิ น 20 ล้านบาท ซึ่ ง
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รายการดังกล่าวแสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขาย ส่งผลทาให้กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นต่ากว่ากาไรขั้นต้นและ
อัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส1 ปี 2563
ธุรกิจสมาร์ ท เซอร์ วสิ
กาไรขั้นต้นไตรมาส 1 ปี 2563 จานวน 177 ล้านบาท ลดลง 34 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 16 จากช่วงเวลาเดี ยวกันของปี
ก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้ อัตรากาไรขั้นต้นของไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 25 เป็ นร้อยละ 22 โดย
เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ ในขณะที่บริ ษทั มีตน้ ทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่ อมราคาตูเ้ ติมเงินและตูเ้ วนดิ้ง
ค่ าใช้ จ่ายและอัตราค่ าใช้ จ่ายต่ อรายได้ จากธุรกิจหลัก

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ไตรมาส 1 ปี 2563
ล้ านบาท
%
28
2%
214
14%
23
1%
24
2%

ไตรมาส 1 ปี 2562
ล้ านบาท
%
22
1%
191
11%
28
2%
29
2%

เพิม่ (ลด)
ล้ านบาท
%
6
27%
23
12%
(5)
(18%)
(5)
(17%)

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 และอัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากธุรกิจหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจานวน 214 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จาก
ช่วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่อน เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร อาทิ เช่น ค่าตัดจาหน่ ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน หนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็ นต้น
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 มีจานวน 23 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 18 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยสอดคล้องกับการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจานวน 24 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 17 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งสอดคล้องกับกาไรที่ลดลง
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ รวม

31 มีนาคม 2563
4,160
3,597
7,757

31 ธันวาคม 2562
4,115
3,502
7,617

เพิม่ (ลด)
45
95
140

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
1%
3%
2%

สิ น ทรั พ ย์ร วม ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 มี จ านวน 7,757 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 140 ล้านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 2 เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมี จานวน 7,617 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่ เพิ่มขึ้ นจากเงิ นจ่ าย
ล่วงหน้าค่าสิ นค้าและสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้ า
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
743
641
(87)
(81)
656
560

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจานวน 87 ล้านบาท และ 81
ล้านบาท ตามลาดับ กลุ่ มบริ ษ ัท รั บรู ้ ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น ต่อลู กหนี้ ก ารค้าโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้
เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้า
สินค้ าคงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท

สิ นค้าคงเหลือ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
1,313
1,372
(401)
912

(393)
979
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั บันทึ กรายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือ จานวน 401 ล้านบาท และ 393 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มีการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวัน
สิ้นงวด และคานึ งถึงการเคลื่อนไหวของสิ นค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่ารายการ
ปรับลดสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีความเพียงพอแล้ว
แหล่ งทีม่ าของเงินทุน

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

31 มีนาคม 2563
5,422
356
5,778
1,979

31 ธันวาคม 2562
4,920
251
5,171
2,446

เพิม่ (ลด)
502
105
607
(467)

หน่วย: ล้านบาท
% เพิม่ (ลด)
10%
42%
12%
(19%)

หนีส้ ินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจานวน 5,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 607 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมีจานวน 5,171 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินปั นผลค้าง
จ่ายและหนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 มี จ านวน 1,979 ล้านบาท ลดลง 467 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 19 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมีจานวน 2,446 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนื่ องจาก
ก าไรสุ ท ธิ ส าหรั บ งวด การจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท และผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ย่อ ย
(FSMART) และการซื้อหุน้ สามัญคืนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (FSMART)
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 2.92:1 ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนหนี้สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งเท่ากับ 2.11:1 เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ สินและการลดลงของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
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สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด

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

ไตรมาส 1 ปี 2563
210
(22)
(240)

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 1 ปี 2562
869
(62)

(842)

กระแสเงิ นสดได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงานสาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2563 มีจานวน 210 ล้านบาท ลดลง 659 ล้านบาท เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับช่ วงเวลาเดี ยวกัน ของปี ก่ อน ซึ่ งมี จานวน 869 ล้านบาท เนื่ องจากการเพิ่ มขึ้ นของเงิ น ทุ นหมุนเวียน เช่ น
ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ เจ้าหนี้การค้า เป็ นต้น
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจานวน 22 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจานวน 62 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษทั ซื้อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย
(FSMART) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 44 ล้านบาท
กระแสเงิ น สดใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น สาหรั บ ไตรมาส 1 ปี 2563 มี จานวน 240 ล้านบาท ลดลง 602 ล้านบาท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจานวน 842 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษทั ได้จ่ายชาระคืน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นเป็ นจานวน 693 ล้านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัต ราส่ วนทุ น หมุ น เวียน ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 เท่ ากับ 0.77:1 ซึ่ งใกล้เคี ยงกับ อัต ราส่ ว นทุ น หมุ 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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