ที่ บช.032/2556
เรื่ อง
เรี ยน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

ชี้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้ แจงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ดังนี้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จานวน 84 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,668 เมื่อเทียบกับผลประกอบการของงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีผลขาดทุนสุ ทธิ
จานวน 5 ล้านบาท โดยเป็ นผลมาจาก
1.

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย บริ การ และรับเหมาโครงการ จานวน 1,226 ล้านบาท
ลดลงจานวน 414 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ของงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีสาเหตุมาจาก
1.1 รายได้จากธุ รกิ จผลิตและประกอบชิ้ นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ลดลงจานวน 681 ล้านบาท ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เกิดจากการลดลงของคาสัง่ ผลิตของลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง
1.2 รายได้จากธุ รกิ จโทรคมนาคมเพิ่ มขึ้ นจานวน 123 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิ ดจากรายได้งาน
โครงการจัดซื้ ออุปกรณ์อินเตอร์ เน็ตไร้สายความเร็ วสู งสาหรับ Smart Thailand และงานรับเหมา
โครงการปรับปรุ งระบบโทรศัพท์แบบไอพีประจาสถานีตารวจ
1.3 รายได้จากธุ รกิ จเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้ นจานวน 90 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิ ดจากรายได้
งานรับเหมาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
1.4 รายได้จากธุ รกิจให้บริ การรายย่อยเพิ่มขึ้นจานวน 54 ล้านบาท เนื่ องจากรายได้ค่าบริ การเติมเงิน
มือถือผ่านตูเ้ ติ มเงิ นอัตโนมัติของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยยอดเติ มเงิ นสะสมผ่านตูเ้ ติ มเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มีนาคม 2556 มีจานวน 1,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน
634 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดเติมเงินสะสมของงวดเดียวกันของปี ก่อน

2.

บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นจานวน 270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 99 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไร
ขั้นต้นจากธุ ร กิ จโทรคมนาคม ธุ ร กิ จเทคโนโลยีที่เ กี่ ยวข้องและธุ ร กิ จให้บริ การรายย่อยที่ เพิ่ มขึ้ น
ชดเชยกับการลดลงของกาไรขั้นต้นของธุรกิจผลิตและประกอบชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ตามที่ได้อธิ บายไว้ในข้อ 1

นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เ ปลี่ ย นแปลงประมาณการเกี่ ยวกับอายุการให้ประโยชน์ของ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์จาก 5 ปี เป็ น 8 ปี และ 10 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ที่บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยคาดว่าจะได้รับ จากการใช้งานสิ นทรั พย์ด ังกล่า ว โดยการเปลี่ ยนแปลงประมาณการดังกล่า ว
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันที ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกล่าวทา
ให้กาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจานวน 10 ล้านบาท
3.

ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจานวน 13 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการจ่ายชาระคืนเงินกูห้ มุนเวียนสาหรับ
งานโครงการที่แล้วเสร็ จและเก็บเงินได้ ตลอดจนการผ่อนชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญากูย้ ืม

4.

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจานวน 14 ล้านบาท เป็ นผลการจากการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอริ นทร์ แจ่มนารี )
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

