บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
973 อาคารเพรสิ เด้นท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

ที่ B52-201905/002
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เรื่ อง

ชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั บี -52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอชี้ แจงผลการดาเนิ นงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2562 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิเป็ นจานวน 15.55 ล้านบาท ลดลง 24.05 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 61 เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการ
ดาเนิ นงานในงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน 39.6 ล้านบาท โดยผลการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้
1.

รายได้จากการขายและให้บริ การลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 4.29 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 52.1
เนื่องจากสาเหตุดงั นี้
คาอธิบาย
รายได้ส่วนงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ส่วนงานธุรกิจพาณิ ชย์อิเลคทรอนิกส์
รายได้ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริ การพื้นที่เช่า
รวม

ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
(ร้อยละ)
1.26
2.19
(0.93)
(42.5%)
2.69
6.05
(3.36)
(55.5%)
3.95
8.24
(4.29)
(52.1%)

ส่วนงานธุรกิจพาณิ ชย์อิเลคทรอนิกส์
รายได้ที่ลดลงเกิดจากมูลค่าการใช้บริ การชาระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ (e-Payment) ลดลง เนื่ องจากการแข่งขันทางธุรกิจ
สู ง โดยเฉพาะเมื่ อ ธนาคารพาณิ ช ย์เ ริ่ มเข้า มามี บ ทบาทในการเป็ นผู ้เ สนอบริ การช าระเงิ น ให้ แ ก่ ร้ า นค้า รวมถึ ง
ผูป้ ระกอบการรายอื่ นซึ่ งเริ่ มเสนออัตราค่าบริ การที่ ต่ าลง ทาให้ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การบางส่ วนพิจารณาย้ายไปใช้บริ การ
e-Payment กับผูใ้ ห้บริ การรายอื่น
ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริ การพื้นที่เช่า
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากส่ วนงานธุรกิจนี้ ลดลง เนื่ องจากการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโครงการ ABC World ซึ่ งมีผล
สิ้ นสุ ดของสัญญาในเดือนมกราคม 2562 ทาให้บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้จากส่ วนงานธุรกิจดังกล่าวเพียงหนึ่งเดือนสาหรับงวด
ปั จจุบนั
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2.

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 15.65 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 78.2
ขาดทุนขั้นต้นลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 11.36 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นที่เพิม่ ขึ้นร้อยละ 11.3
คาอธิบาย
รายได้รวม (ล้านบาท)
ต้นทุนขายและต้นทุนบริ การรวม (ล้านบาท)
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ล้านบาท)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)

ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
3.95
4.35
(0.40)
(10.1%)

8.24
20.00
(11.76)
(21.4%)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
(4.29)
(52.1%)
(15.65)
(78.2%)
(11.36)
(96.6%)
+11.3%

ผลจากการหยุดดาเนิ นการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้เช่าโครงการ ABC World ซึ่ งมีผลยกเลิกสัญญาเช่าในเดือนมกราคม
2562 ทาให้บริ ษทั มีขาดทุนจากการดาเนินธุรกิจดังกล่าวลดลงจานวน 12.1 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน ส่ งผลให้บริ ษทั มีขาดทุนขั้นต้นจากการดาเนิ นงานลดลงจานวน 11.3 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
3.

ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับไตรมาส 1/2562 จานวน 14.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 4.51
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.3 เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่ วนกลางเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุ รกิ จในปี
ปั จจุบนั อันประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงานและค่าเช่าสานักงานใหญ่แห่ งใหม่ รวมถึงค่าที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ในการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่ ไม่เกิ ดขึ้นเป็ นประจาสาหรับไตรมาสที่ 1 ของงวด
ปั จจุบนั

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมฤต ศุขะวณิ ช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

