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ท่ี บช. 035/2563    16 พฤศจิกายน 2563  
    
เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 
  ไตรมาส 3 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2562 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

รายไดร้วม 1,837 1,701 136 8% 
ก าไรสุทธิ 130 112 18 16% 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 1,837 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 136 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 1,701 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้
จากธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชัน่ส์  

กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 130 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 18 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 112 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของก าไรขั้นตน้
ของธุรกิจอีเอม็เอส 

การวิเคราะห์รายได้ 

ธุรกิจอีเอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 312 ลา้นบาท ลดลง 34 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 10 
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 346 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และท าให้ความตอ้งการสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ในตลาดโลกลดต ่าลง 

 
 ไตรมาส 3 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกิจหลัก       
ธุรกิจอีเอม็เอส 312 17% 346 20% (34) (10%) 
ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลชูัน่ส์ 659 36% 448 26% 211 47% 
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 790 43% 839 49% (49) (6%) 
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 1,761 96% 1,633 96% 128 8% 
รายไดอ้ื่น 76 4% 68 4% 8 12% 
รวมรายได้ 1,837 100% 1,701 100% 136 8% 



 
 

2 
 

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชัน่ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 659 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 211 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 47 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 448 ลา้นบาท ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัยงัมีมูลค่า
งานคา้งยกมาจากปีก่อนและปีปัจจุบนั ซ่ึงอยูร่ะหว่างการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญาและ ณ ส้ินไตรมาส 3 
ปี 2563 บริษทัมีมูลค่างานคา้งอยูเ่ป็นจ านวนเงินประมาณ 2,500 ลา้นบาท 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 

บริษทัมีรายได้จากธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 790 ลา้นบาท ลดลง 49 ลา้นบาทหรือลดลง  
ร้อยละ 6 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 839 ลา้นบาท มูลค่าการเติมเงินรวมส าหรับไตรมาส 3 
ปี 2563 เท่ากบั 9,987 ลา้นบาท และใกลเ้คียงกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 9,943 ลา้นบาท โดยยอดเติมเงิน
กลบัมาเป็นปกติในไตรมาสน้ี โดยเป็นผลมาจากปัจจยัเร่ืองสภาะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมีแนวโนม้ท่ีดีขึ้นจากการผอ่น
คลายมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการส้ินสุดมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐให้แก่ประชาชนทั้ง
ดาตา้อินเตอร์เน็ตฟรี ค่าโทรศพัท์ฟรี และส่วนลดส าหรับค่าน ้ าประปาและค่าไฟฟ้า ทั้งน้ี ประเทศไทยสามารถควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็ยงัคงชะลอตวัจาก
เศรษฐกิจโลก ภาครัฐไดอ้อกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ี ผลกระทบจากพายุ
ลูกต่างๆ ส่งผลให้หลายจังหวดัประสบปัญหาน ้ าท่วม ปัจจัยเหล่าน้ีสร้างความกังวลต่อทุกภาคส่วนและท าให้เห็นถึง
สัญญาณของการระมดัระวงัเร่ืองการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค 

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 96 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 35 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 57 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 61 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้ของไตรมาส 3 ปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 
31 เน่ืองจากบริษทัพยายามควบคุมค่าใชจ้่ายในการผลิตให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการลดลงของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

 
 ไตรมาส 3 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจอีเอม็เอส 96 31% 61 18% 35 57% 
ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชัน่ส์ 123 19% 126 28% (3) (2%) 
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 172 22% 188 22% (16) (9%) 
รวมก าไรขั้นต้น 391 22% 375 23% 16 4% 
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ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 123 ลา้นบาท ลดลง 3 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 126 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้ของไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 19 
เน่ืองจากงานโครงการท่ีรับรู้รายได้ไตรมาสน้ีเป็นโครงการท่ีมูลค่าสูงและมีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่ากว่างานโครงการท่ีรับรู้
รายไดใ้นไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 172 ลา้นบาท ลดลง 16 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้จ านวน 188 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้ของไตรมาส 3 ปี 2563 ไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้และบริษทัมีการควบคุมตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพมาอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงการลดลงของค่าเส่ือมราคาของตูเ้ติมเงิน 

ค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 

  ไตรมาส 3 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 32 2% 26 2% 6 23% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 206 12% 196 12% 10 5% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 22 1% 25 2% (3) (12%) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 27 2% 17 1% 10 59% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และอตัราค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัไม่มีการเปล่ียนแปลง
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และอตัราค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากธุรกิจหลกัไม่มีการ
เปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และอตัราค่าใชจ้่ายทางการเงินต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัไม่มีการเปล่ียนแปลง
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และอตัราค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัไม่มีการเปล่ียนแปลง
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ลา้นบาท 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,203 4,115 88 2% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,473 3,502 (29) (1%) 
สินทรัพย์รวม 7,676 7,617 59 1% 

สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563 มีจ านวน 7,676 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 59 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 1 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 7,617 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของสินคา้คงเหลือ
และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ส าหรับงานโครงการต่างๆ และการลดลงของรายไดง้านโครงการท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 672 641 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (89) (81) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 583 560 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจ านวน 
89 ลา้นบาท และ 81 ลา้นบาท ตามล าดบั กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อลูกหน้ีการคา้โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

สินค้าคงเหลือ 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
สินคา้คงเหลือ 1,614 

 
1,372 

 รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (413) (393) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 

1,201 979 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทับนัทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จ านวน 413 ลา้นบาท และ 393 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัวนั
ส้ินงวด และค านึงถึงการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น ฝ่ายบริหารเช่ือว่ารายการ
ปรับลดสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
    หน่วย: ลา้นบาท 

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 
หน้ีสินหมุนเวียน 5,221 4,922 299 6% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 480 249 231 93% 
หนีสิ้นรวม 5,701 5,171 530 10% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,975 2,446 (471) (19%) 

หนีสิ้นรวม 

หน้ีสินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 มีจ านวน 5,701 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 530 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 10 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 5,171 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนส าหรับการซ้ือสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโครงการและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 มีจ านวน 1,975 ล้านบาท ลดลง 471 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 2,446 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเน่ืองจาก
ก าไรสุทธิส าหรับงวด การจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น และการซ้ือหุ้นคืนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 2.89:1 เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเท่ากบั 2.11:1 เน่ืองจากการลดลงของส่วนของผูถื้อหุ้นอนัเป็นผลมาจาก
จากการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นและการซ้ือหุ้นคืนของบริษทัและบริษทัย่อยและการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินรวมซ่ึงเป็นผล
มาจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโครงการ 
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สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 
  หน่วย: ลา้นบาท 

  ไตรมาส 3 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2562 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,081 1,599 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (147) (405) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1,005) (1,174) 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ านวน 1,081 ลา้นบาท ลดลง 518 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 1,599 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของเงินทุนหมุนเวียน เช่น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ สินคา้คงเหลือ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ านวน 147 ล้านบาท ลดลง 258 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 405 ล้านบาท เน่ืองจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ านวน 1,005 ล้านบาท ลดลง 169 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 1,174 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้ทนุ
ซ้ือคนืของบริษทัยอ่ย 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 0.81:1 ซ่ึงใกล้เคียงกับอตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเท่ากบั 0.84:1  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


