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ท่ี บช. 010/2564    17 พฤษภาคม 2564   

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ล้านบาท 

 ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิม (ลด) % เพ่ิม (ลด) 

รายได้รวม 1,973 1,572 401 26% 

ก าไรสุทธิ 184 73 111 152% 

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 1,973 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 401 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 26 เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้รวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 ซ่ึงมีจ านวน 1,572 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอส และธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 184 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 111 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

152 เม่ือเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 ซ่ึงมีจ านวน 73 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ

เพ่ิมข้ึนของก าไรข้ันต้นจากธุรกิจอีเอ็มเอส และธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

การวิเคราะห์รายได้ 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 503 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 165 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 49 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 338 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก

การย้ายฐานการผลิตของลูกค้ารายหน่ึงของการรับจ้างผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าหน่ายช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์บางรายการซ่ึงไม่สามารถหาซ้ือได้ในท้องตลาดในปัจจุบัน 

 

 

  

 
ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิม (ลด) 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากธรุกจิหลกั       

ธุรกิจอีเอ็มเอส 503 25% 338 22% 165 49% 

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ 643 33% 365 23% 278 76% 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 752 38% 789 50% (37) (5%) 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 1,898 96% 1,492 95% 406 27% 

รายได้อื่น 75 4% 80 5% (5) (6%) 

รวมรายได้ 1,973 100% 1,572 100% 401 26% 
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ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ 

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 643 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 278 

ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 76 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 365 ล้านบาท โดย

มีสาเหตุจากการเพ่ิมข้ึนของงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น งานจ้างท าระบบ Smart 

Metro Grid, ขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router และ DWDM, เช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว, 

ขายพร้อมติดต้ังระบบ Digital Trunked Radio, ขายพร้อมติดต้ังเคเบ้ิลใยแก้วน าแสง เป็นต้น 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 752 ล้านบาท ลดลง 37 ล้านบาท

หรือลดลงร้อยละ 5 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 789 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ

หลักจากผลกระทบต่อเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ท าให้อ านาจการซ้ือของผู้บริโภค

ระดับกลางและระดับล่างลดลง 

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

ก าไรข้ันต้นส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 117 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 44 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 จาก

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรข้ันต้นจ านวน 73 ล้านบาท สอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึนของรายได้ของธุรกิจ

อีเอ็มเอส 

อัตราก าไรข้ันต้นส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 23 ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ เม่ือ

เปรียบเทียบกับอัตราก าไรข้ันต้นของช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 22 

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ 

ก าไรข้ันต้นส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 175 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 89 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 103 จาก

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรข้ันต้นจ านวน 86 ล้านบาท สอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึนของรายได้ของ

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่ันส์ 

อัตราก าไรข้ันต้นส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 27 เน่ืองจากอัตราก าไรข้ันต้นของ

งานโครงการท่ีรับรู้ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีอัตราก าไรข้ันต้นท่ีสูงกว่าอัตราก าไรข้ันต้นของงานโครงการท่ีรับรู้ใน

ไตรมาส 1 ปี 2563  

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 

ก าไรข้ันต้นส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 158 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 จาก

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรข้ันต้นจ านวน 177 ล้านบาท สอดคล้องกับการลดลงของรายได้ของธุรกิจ

สมาร์ท เซอร์วิส 

อัตราก าไรข้ันต้นส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 21 ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญเม่ือ

เปรียบเทียบกับอัตราก าไรข้ันต้นของช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 22 

  

 
ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิม (ลด) 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 117 23% 73 22% 44 60% 

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ 175 27% 86 24% 89 103% 

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 158 21% 177 22% (19) (11%) 

รวมก าไรขั้นต้น 450 24% 336 23% 114 34% 
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ค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 

 ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิม (ลด) 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 23 1% 28 2% (5) (18%) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 210 11% 214 14% (4) (2%) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 19 1% 23 2% (4) (17%) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 50 3% 24 2% 26 108% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 และอัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากธุรกิจหลักไม่มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากธุรกิจหลักไม่มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 และอัตราค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อรายได้จากธุรกิจหลักไม่มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 มีจ านวน 50 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 26 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

108 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 24 ล้านบาท โดยสอดคล้องกับก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ล้านบาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิม (ลด) % เพ่ิม (ลด) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 4,706 4,309 397 9% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,406 3,513 (107) (3%) 

สินทรัพย์รวม 8,112 7,822 290 4% 

สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 8,112 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 290 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 

เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีจ านวน 7,822 ล้านบาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน

ของสินค้าคงเหลือส าหรับงานโครงการและงานรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ลดลงเน่ืองจากช่วงสิ้นปี 2563 บริษัทย่อยซ้ือ Airtime จากผู้ให้บริการ

โทรศัพท์มือถือ เพ่ือรองรับบริการเติมเงินมือถือให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
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คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารคา้  

หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการค้ากิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 721 576 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (89) (83) 

รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 632 493 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนจ านวน 89 ล้านบาท และ 83 ล้านบาท ตามล าดับ กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ต่อลูกหน้ีการค้าโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการ

อย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการค้า 

สนิคา้คงเหลอื 

        หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินค้าคงเหลือ 1,695 

 

1,310 

 รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ (432) (416) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

1,263 894 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทบันทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ี

คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ จ านวน 432 ล้านบาท และ 416 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงกลุ่มบริษัทมีการ

ประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนท่ีเก่ียวข้องโดยตรง

กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันสิ้นงวด และค านึงถึงการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ี

เป็นอยู่ในขณะน้ัน ฝ่ายบริหารเช่ือว่ารายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบันมีความเพียงพอแล้ว 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

    หน่วย: ล้านบาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิม (ลด) % เพ่ิม (ลด) 

หน้ีสินหมุนเวียน 5,225 5,136 89 2% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 429 458 (29) (6%) 

หนี้สินรวม 5,654 5,594 60 1% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,458 2,228 230 10% 
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หนีส้ินรวม 

หน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 5,654 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 60 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 เม่ือ

เปรียบเทียบกับหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีจ านวน 5,594 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ

เพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลงเน่ืองจากการจ่ายช าระ

คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นท่ีครบก าหนด 

สว่นของผู้ถอืหุน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 2,458 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 230 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

10 เม่ือเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีจ านวน 2,228 ล้านบาท โดยเพ่ิมข้ึน

เน่ืองจากก าไรสุทธิส าหรับงวด  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 2.3:1 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงเท่ากับ 2.5:1 โดยเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรสุทธิประจ างวด 

สภาพคลอ่ง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ล้านบาท 

 ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2563 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 238 210 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (41) (22) 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (282) (240) 

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 มีจ านวน 238 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 28 ล้าน

บาท เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 210 ล้านบาท เน่ืองจากก าไรจากการ

ด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 มีจ านวน 41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซ้ือ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ท่ีเก่ียวข้องกับตู้เติมเงิน ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส าหรับไตรมาส 1 ปี 

2563 มีจ านวน 22 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยการไถ่ถอนเงินฝากประจ าธนาคารท่ีครบก าหนดและการลงทุนซ้ือตู้

เวนด้ิงและอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ท่ีเก่ียวข้องกับตู้เติมเงิน  

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 282 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่าย

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 

จ านวน 240 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือหุ้นสามัญคืนและการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 0.90:1 ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงเท่ากับ 0.84:1  
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

นายอรินทร์ แจ่มนารี 

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 


