ที่ ไดเมท บช 2021/002
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เรื่อง

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับ ไตรมาสที่ 1 /2564
(1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอเรียนชี้แจงเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข
การสอบทานของผู้สอบบัญชี ที่แสดงรายงานของผู้สอบบัญชี เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษาและทนายความ
บางส่วนบริษัทได้ระงับการจ่ายชำระและได้ดำเนินการฟ้องร้องคู่สัญญาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อศาล เพราะไม่ได้รับ
เอกสารหลั กฐานการปฏิบั ติงานตามสั ญ ญาที่ เพี ยงพอ และไม่สามารถสอบทานหลั กฐานที่เหมาะสมอย่าง
เพีย งพอเกี่ย วกับ มูล ค่ายุ ติธ รรมของเงิน ลงทุน ในบริษั ท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด จึงทำให้ ผู้ ส อบบั ญ ชีไม่
สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงในจำนวนเงินดังกล่าวหรือไม่
บริษัทมีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี จาก สิ้นสุดเดือนมิถุนายน เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม รอบบัญชี
นี้จึงเป็นการเริ่มรอบบัญชีเต็มปี ตั้งแต่ เดือนมกราคม สิ้นสุดเดือนธันวาคม
ผลการดำเนิ นงานสำหรับ งวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ของบริษัท ไดเมท (สยาม)
จำกัด (มหาชน) “บริษัท” และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 18.85 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น
12.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุน จำนวน 6.83 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
1. รายได้
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สำหรับงวด 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมี
รายได้รวม 43.75 ล้านบาท ลดลง 116.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72.78 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 160.73 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
•
รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 42.81 ล้านบาท ลดลง 116.41 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 73.11 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จำนวน 159.22 ล้านบาท
•
รายได้อื่น จำนวน 0.93 ล้านบาท ลดลง 0.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.36 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้อื่นจำนวน 1.51 ล้านบาท เนื่องจากงวดปีก่อนมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2. กำไรขั้นต้น
สำหรั บ งวด 3 เดื อ น สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2564 บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมี ก ำไรขั้ น ต้ น
จำนวน 10.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.03 ของรายได้ รวม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งมีผลกำไรขั้นต้น 32.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของรายได้รวม เนื่องจากมีผลกระทบการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ยอดขายลดลงส่งผลต่อยอดกำไรขั้นต้น
3. ค่าใช้จ่าย
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สำหรั บ งวด 3 เดือนสิ้ น สุด ณ วันที่ 31 มีน าคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งสิ้น 62.64 ล้านบาท ลดลง 102.68 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 165.33
ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 62.11 โดยมีสาเหตุ ดังนี้
•
ต้นทุนขายและบริการ ลดลง 94.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.81 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดีย วกัน ของปีก่อน ซึ่งมีต้น ทุนขายและบริการ 128.58 ล้านบาท เนื่องจากงวดปีนี้ไม่ มีรายได้จากการ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

•
ต้นทุนการจัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น 1.24 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.32 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนการจัดจำหน่าย 6.42 ล้านบาท เนื่องจากมีเพิ่มบุคลากรด้านจัดจำหน่ายเพื่อหวัง
เพิ่มยอดขาย
•
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 9.28 ล้านบาท ลดลง 15.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
62.20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 24.54 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารงานและการปรับลดค่าใช้จ่าย
•
หนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 7.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.29
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 5.47 ล้านบาท เนื่องจากงวดปัจจุบันมี การตั้งค่าเผื่อ
ของเงินมัดจำ
•
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 2.91 ล้านบาท ในงวดปีก่อนไม่มีรายการ
เนื่องจากมีการรับรู้ด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
•
ต้น ทุ น ทางการเงิน จำนวน 1.33 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 1.03 ล้ านบาท หรือ เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ
336.30 เมื่อเปรียบเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 0.31 ล้านบาท เนื่องจากมีภาระหนี้สินที่ค้าง
ชำระ
ฐานะทางการเงิน
1. สินทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 295.69 ล้านบาท ลดลง
34.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 330.31 ล้านบาท
ซึง่ เป็นผลมาจาก
•
สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 185.65 ล้านบาท ลดลง 27.56 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวน 213.22 ล้านบาท ส่วนใหญ่สินทรัพย์ หมุนเวียนลดลงจาก เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 34.20 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้การค้ากิจการเกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 10.87 ล้านบาท
สินค้าคงเหลือลดลง 1.22 ล้านบาท
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 110.04 ล้านบาท ลดลง 7.05 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวน 117.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจากการตั้ง
ด้อยค่าเงินมัดจำ

2. หนี้สิน
ณ วันที่ 31 มีน าคม 2564 บริษัทมีห นี้สิ นรวม 135.50 ล้านบาท ลดลง 15.76 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวน 151.26 ล้านบาท โดยลดลงจากการจ่ายชดเชยเลิก
จ้างพนักงานรวมดอกเบี้ย จำนวน 11.53 ล้านบาท
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 160.19 ล้านบาท ลดลง 34.62 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2563 ซึ่งมีจำนวน 179.05 ล้ านบาท เนื่องจากบริษัทมีผ ล
ขาดทุนจากการดำเนินงานและผลกระทบจากการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายมณฑล เชตุวัลลภกุล)
กรรมการผู้จัดการ

