MMS-AC63/024
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
เรือ่ ง คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ สาหรับผลการดาเนินงานรอบระยะเวลา 3 เดือน สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2563
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งผลการดาเนินงานรอบระยะเวลา
3 เดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 31 มีน าคม 2563 ซึ่ง ได้ร ับ การสอบทานจากผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตแล้ว โดยผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ตามงบการเงินรวม มีผลขาดทุนในส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จานวน 14.81 ล้านบาท เมือ่
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีผลกาไรสุทธิ 1.89 ล้านบาท ทาให้มผี ลขาดทุนเพิม่ ขึน้ 16.70 ล้านบาท
เนื่องจาก
ผลการดาเนิ นงาน
รายได้
บริษทั มีรายได้รวมสาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จานวนเงิน 101.33 ล้านบาท ลดลง 32.89 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 24.50 เมื่อเปรีย บเทีย บกับงวดเดีย วกัน ของปี ก่อน โดยรายได้จากธุร กิจให้บริการและให้เช่า
อุปกรณ์ และรายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ ปรับตัวลดลงเนื่องจากปลายไตรมาสที่ 1 ได้เกิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีเ่ กิดผลกระทบต่อบริษัท โดยบริษทั ได้ให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐในการหยุดประกอบธุรกิจเป็ นการชัวคราว
่
ส่วนธุรกิจให้บริการตัดต่อ บริษทั ได้จาหน่ ายเงิน
ลงทุนออกไปในไตรมาสนี้ ดังรายละเอียดในตาราง
ยอดขาย
1.รายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
2.รายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่
3.รายได้จากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
4.รายได้จากธุรกิจให้บริการตัดต่อ
5.รายได้จากการขายสินค้า
ยอดรวม

ณ 31 มีนาคม
2563
2562
84.74
107.23
4.73
11.19
11.03
10.66
3.74
0.83
1.40
101.33
134.22

เพิม่ (ลด)
จานวนเงิน
(%)
(22.49)
(20.97)
(6.46)
(57.73)
0.37
3.47
(3.74)
(100.00)
(0.57)
(40.71)
(32.89)
(24.50)
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ต้นทุนขายและบริ การ
บริษทั มีตน้ ทุนขายและบริการจานวน 82.12 ล้านบาท ลดลง 4.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.44 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ทีม่ จี านวน 86.85 ล้านบาท โดยภาพรวมบริษทั มีกาไรขัน้ ต้น 19.21
ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 18.96
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ค่าใช้จ่ายอื่น และต้นทุนทางการเงิ น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 34.69 ล้านบาท ลงลด 6.92 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 16.64
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ในส่วนของต้นทุนทางการเงินจานวน 2.37 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 0.88
ล้านบาท เนื่องจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2563 บริษัท มีส ิน ทรัพ ย์ร วมจ านวน 1,745.65 ล้า นบาท ลดลง 8.12 ล้า นบาท
สิน ทรัพ ย์ร วมประกอบด้ว ยสิน ทรัพ ย์ห มุ น เวีย นจ านวน 206.02 ล้า นบาท สิน ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุ น เวีย นจ านวน
1,539.63 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.80 และ 88.20 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของ
สินทรัพย์ทส่ี าคัญดังนี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 57.90 ล้านบาท
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื -สุทธิจานวน 110.34 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กาหนดชาระและ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ เป็ นระยะเวลาการให้เครดิตเทอมแก่ลกู ค้าตามปกติ
• ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิจานวน 1,245.67 ล้านบาท เปลีย่ นแปลงลดลง 4.30 ล้านบาท สืบเนื่องจากการ
คิดค่าเสือ่ มราคา
หนี้สนิ
ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2563 บริษัท มีย อดหนี้ ส ิน รวมจ านวน 254.90 ล้ า นบาท ประกอบด้ว ยหนี้ ส ิน
หมุนเวียนจานวน 74.10 ล้านบาท และหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนจานวน 180.80 ล้านบาท โดยบริษทั มี
• เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 158.43 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 45.83 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมี
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio) เท่ากับ 0.17 เท่า
กระแสเงินสด
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในการดาเนินงานลดลง 11.82 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิกจิ กรรมลงทุน
เพิม่ ขึน้ 3.97 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิกจิ กรรมจัดหาเงินลดลง 1.27 ล้านบาท รวมเป็ นกระแสเงินสดสุทธิ
ลดลง 9.12 ล้านบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดคงเหลือปลายงวดเท่ากับ 57.90 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน)

( นายวิโรจน์ บุญศิรริ งุ่ เรือง )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

