
 

 

หนา้ 1 จาก 3 

ท่ี FTI-2565/015 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส  าหรบัผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2565 ซึ่งไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ดงัตอ่ไปนี  ้

ผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บรษิัทมีรายไดร้วม 178.05 ลา้นบาท ลดลง 4.09 ลา้น

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.25 และมีก าไรส  าหรบังวดเท่ากับ 13.73 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.21 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 44.18 โดยมีสาเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้

 

จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน %

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 178.05                100.00    182.14 100.00    (4.09)             (2.25)        

ตน้ทนุขายและบริการ 125.69                70.59       129.46          71.08       (3.77)             (2.91)        

ก าไรขั้นตน้ 52.36                  29.41       52.68            28.92       (0.32)             (0.61)        

รายไดอ่ื้น ๆ 1.63                     0.92         0.58              0.32         1.05               181.73     

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 16.69                  9.37         19.10            10.49       (2.41)             (12.63)      

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 19.52                  10.96       21.54            11.83       (2.02)             (9.37)        

ตน้ทนุทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย 0.65                     0.36         0.75              0.41         (0.10)             (12.99)      

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 17.13                  9.62         11.88            6.52         5.26               44.28        

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.40                     1.91         2.35              1.29         1.05               44.68        

ก าไรส าหรับงวด 13.73                  7.71         9.52              5.23         4.21               44.18        

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน 13.73                  7.71         12.57            6.90         1.16               9.25          

ไตรมำส 1 ปี 2565 ไตรมำส 1 ปี 2564
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั

เปลี่ยนแปลง



 

 

หนา้ 2 จาก 3 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ  จ านวน 178.05 ลา้นบาท เม่ือ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนพบว่าลดลง 4.09 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.25 เน่ืองจากผูข้ายวตัถดิุบ

สารกรองจากต่างประเทศไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19 ท าใหบ้ริษัทไดร้บัวตัถุดิบไม่ตรงตาม

ก าหนด ปัจจุบนับรษิัทไดด้  าเนินการจดัหาวตัถดิุบดงักลา่วจากผูผ้ลติรายอ่ืนทดแทนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ต้นทุนขายและบริการ 

 บรษิัทมีตน้ทนุขายและบรกิารในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 จ านวน 125.69 ลา้นบาท ลดลง 3.77 ลา้นบาท

เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ลดลงตามสดัสว่นของรายได ้

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษัทมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย จ านวน 16.69 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.37 

ลา้นบาท ของรายไดข้ายสินคา้และบริการ โดยลดลง 2.41 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.63 เม่ือเทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากการตดัจ าหน่ายค่าตกแต่งรา้น Water Store ครบก าหนดในปี 2564 และ

การคา่ใชจ้่ายการจดัเก็บสนิคา้ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร จ านวน 19.52 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.96 

ลา้นบาท ของรายไดข้ายสินคา้และบริการ โดยลดลง 2.02 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.37 เม่ือเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายพนกังานลดลง 

ก าไร 

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้เทา่กบั 52.36 ลา้นบาท ลดลง 0.32 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั

งวดเดียวกันของปีก่อนตามสดัสว่นรายไดท่ี้ลดลง โดยมีอัตราสว่นก าไรขัน้ตน้ เพิ่มขึน้ เท่ากับรอ้ยละ 29.41 

ของรายไดข้ายสนิคา้และบรกิาร เน่ืองจากการลดคา่ใชจ้่ายในการผลติ 

ก าไรสทุธิ เท่ากับ 13.73 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.71 ของรายไดข้ายสินคา้และบริการ โดยเพิ่มขึน้ 

4.41 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 44.18 



 

 

หนา้ 3 จาก 3 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพยร์วม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัท มีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 560.51 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน คิด

เป็นรอ้ยละ 1.27 ซึ่งการลดลงของสินทรพัยร์วม โดยหลกัเกิดจากสินคา้คงเหลือลดลงและการตัดค่าเสื่อม

ราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

หนีสิ้นรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัท มีหนีส้ินรวมเท่ากับ 190.83 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน คิดเป็น

รอ้ยละ 9.90 ซึ่งหนีส้นิรวมท่ีลดลงโดยหลกัเกิดจากการจ่ายช าระหนีร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัท มีสว่นของผูถื้อหุน้รวมเทา่กบั 369.68 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี

ก่อน คิดเป็นรอ้ยละ 3.86 โดยสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากก าไรที่เพิ่มขึน้จากการด าเนินงาน 

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

      (นายกวีวฒัน ์ศิรวิงศม์งคล) 

                   ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงินและบญัชี 


