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ท่ี บช. 003/2564    1 มีนาคม 2564  
    
เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

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

รายไดร้วม 7,082 6,803 279 4% 
ก าไรสุทธิ 439 331 108 33% 

รายไดร้วมส าหรับปี 2563 มีจ านวน 7,082 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 279 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้
รวมส าหรับปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 6,803 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ 
โซลูชัน่ส์ 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 มีจ านวน 439 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 108 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33 เม่ือเปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิ
ส าหรับปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 331 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

การวิเคราะห์รายได้ 

ธุรกิจอีเอม็เอส 

รายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรับปี 2563 มีจ านวน 1,262 ล้านบาท ลดลง 195 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 1,457 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการแพร่ระบาดของ COVID-
19 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และท าให้ความตอ้งการสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ในตลาดโลกลดต ่าลง 

 
ปี 2563 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากธุรกิจหลัก       
ธุรกิจอีเอม็เอส 1,262 18% 1,457 21% (195) (13%) 
ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชัน่ส์ 2,451 35% 1,701 25% 750 44% 
ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส 3,078 43% 3,361 50% (283) (8%) 
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 6,791 96% 6,519 96% 272 4% 
รายไดอ้ื่น 291 4% 284 4% 7 2% 
รวมรายได้ 7,082 100% 6,803 100% 279 4% 
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ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

รายไดจ้ากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชัน่ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 2,451 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 750 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
44 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 1,701 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจากรายไดง้านโครงการต่างๆ 
เช่น จ้างท าระบบ Smart Metro Grid ขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router และ DWDM เช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตวั บ ารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับเปล่ียนโครงข่ายสายเคเบิลใยแกว้น าแสง และขายเคร่ืองบินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส 

รายได้จากธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิสส าหรับปี 2563 มีจ านวน 3,078 ล้านบาท ลดลง 283 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 8 เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 3,361 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากผลกระทบต่อเน่ืองจาก 
COVID-19 สถานการณ์ภยัแลง้ พาย ุและน ้าท่วม ท าให้อ านาจการซ้ือของผูบ้ริโภคระดบักลางและระดบัล่างลดลง 

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 348 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 84 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 264 ลา้นบาท และอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 28 
เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของก าไรขั้นตน้จากงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกบัการลดลงของ
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินมาตราการต่างๆ เพื่อ
ควบคุมตน้ทุนการผลิตและบริหารจดัการสินคา้คงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 520 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 48 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 472 ลา้นบาท และอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 21 โดย
มีสาเหตุจากงานโครงการบางส่วนเป็นงานโครงการท่ีมีมูลค่าสูงแต่มีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีต ่าประกอบกบัการเพ่ิมขึ้นของ
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
ปี 2563 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจอีเอม็เอส 348 28% 264 18% 84 32% 
ธุรกิจเอน็เตอร์ไพรซ์ โซลูชัน่ส์ 520 21% 472 28% 48 10% 
ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส 663 22% 801 24% (138) (17%) 
รวมก าไรขั้นต้น 1,531 23% 1,537 24% (6) - 
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ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส 

ก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 663 ลา้นบาท ลดลง 138 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 17 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 801 ลา้นบาท และอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 22 ซ่ึง
สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากตู้บุญเติมและยงัเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้ นของค่าเส่ือมราคาและค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัและอะไหล่ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ค่าใช้จ่าย 

 ปี 2563 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 117 104 13 13% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 861 920 (59) (6%) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 87 102 (15) (15%) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 99 95 4 4% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายส าหรับปี 2563 มีจ านวน 117 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 13 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 104 ล้านบาท เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายส าหรับ
ตวัแทนตูบุ้ญเติม  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารส าหรับปี 2563 มีจ านวน 861 ลา้นบาท ลดลง 59 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 920 ล้านบาท เน่ืองจากการลดลงของค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น หน้ีสงสัยจะสูญและ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับปี 2563 มีจ านวน 87 ล้านบาท ลดลง 15 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 102 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของเงินกูยื้มระยะส้ันและเงินกูยื้มระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 2563 มีจ านวน 99 ลา้นบาท ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 95 ลา้นบาท 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

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

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,309 4,076 233 6% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,513 3,541 (28) (1%) 
สินทรัพย์รวม 7,822 7,617 205 3% 

สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 7,822 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 205 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 3 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 7,617 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเงินจ่าย
ล่วงหนา้ค่าสินคา้และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการโทรศพัทข์องบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ 607 641 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

  
      (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (84) (81) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 523 560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจ านวน 84 ลา้นบาท 
และ 81 ลา้นบาท ตามล าดบั กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตอ่ลูกหน้ีการคา้โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้
เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

สินค้าคงเหลือ 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

สินคา้คงเหลือ 1,310 
 

1,372 
 รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (416) (393) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 

894 979 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทับันทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของ
สินคา้คงเหลือ จ านวน 416 ลา้นบาท และ 393 ลา้นบาท ตามล าดบั กลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้
คงเหลือจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัวนัส้ินงวด และ
ค านึงถึงการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น ฝ่ายบริหารเช่ือว่ารายการปรับลดสินคา้
คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
    หน่วย: ลา้นบาท 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 
หน้ีสินหมุนเวียน 5,136 4,920 216 4% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 458 251 207 82 
หนีสิ้นรวม 5,594 5,171 423 8% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,228 2,446 (218) (9%) 

หนีสิ้นรวม 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 5,594 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 423 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 5,171 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงินรับล่วงหน้า
จากลูกคา้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 2,228 ล้านบาท ลดลง 218 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 2,446 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเน่ืองจาก
ก าไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย และการซ้ือหุ้นคืน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 2.5:1 เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเท่ากบั 2.1:1 เน่ืองจากการลดลงของส่วนของผูถื้อหุ้นอนัเป็นผลมาจาก
จากการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นและการซ้ือหุ้นคืนของบริษทัและบริษทัย่อยและการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินรวมซ่ึงเป็นผล
มาจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโครงการ 
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สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 
  หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี 2563 ปี 2562 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,205 1,882 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (196) (486) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (949) (1,411) 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปี 2563 มีจ านวน 1,205 ลา้นบาท ลดลง 677 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 1,882 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของเงินทุนหมุนเวียน เช่น ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศพัท์ สินคา้คงเหลือ 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส าหรับปี 2563 มีจ านวน 196 ล้านบาท ลดลง 290 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 486 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของเงินลงทุนชัว่คราว ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปี 2563 มีจ านวน 949 ลา้นบาท ลดลง 462 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 1,411 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของเงินกูยื้มระยะยาวและหุ้นทุนซ้ือคืนของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.84:1 ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเท่ากบั 0.83:1  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 


