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บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 0 มิถุนายน  

............................................................................................................................................................................... 

ภาพรวมธุรกิจ 

 บริษทั เอน็ฟอร์ซ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน) เป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑก์ารรักษาความปลอดภยัทางเทคโนโลยีไซเบอร์ 

(Cyber Security) และผลิตภณัฑ์ในดา้นการบริหารจดัการระบบเครือข่าย (Network Management)  ซึงรายไดส้าํหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  ประกอบดว้ย ( ) รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ีเกียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทงัหมด คิดเป็นร้อยละ .  และ ร้อยละ .  และมี ( ) รายไดจ้ากการบริการ เป็นรายไดท้ีเกิดจากการให้บริการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศทีเกียว เนืองกบัผลิตภณัฑท์ีบริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่าย อยา่งครบวงจร คิดเป็นร้อยละ .  และ ร้อยละ .  และ ( ) 

รายไดอ้นืคิดเป็นร้อยละ .  และ ร้อยละ .  ตามลาํดบั 

สรุปผลการดําเนนิงานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที  มิถนุายน  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  บริษทัฯ มีรายไดร้วมอยูท่ี .  ลา้นบาท  โดยเพมิขนึ

จาํนวน .  ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน หรือเพมิขึนคดิเป็นร้อยละ .  ในขณะทีสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที  

มิถุนายน  บริษทัฯ มีรายไดร้วมอยูที่ .  ลา้นบาท โดยเพมิขึนจาํนวน 17 .  ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน หรือ

เพมิขึนคิดเป็นร้อยละ .   

สาเหตุหลกัจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดมี้การเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 

19 ทาํให้ทุกภาคธุรกิจถูกทา้ทายดว้ยการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทลั หรือ Digital Disruption ส่งผลให้หลายองค์กรมีความ

จาํเป็นในการปฏิรูปธุรกิจ ผ่านกระบวนการดิจิทลัทรานฟอร์มเมชัน (Digital transformation) โดยการเร่งลงทุนในระบบเทคโนโลยี

ต่างๆ เพอืให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาด  

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  กาํไรสุทธิของบริษทัฯ อยูท่ี .  ลา้นบาท เพมิขึน .  ลา้นบาท  จาก

งวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าทีมีจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนคิดเป็นร้อยละ .  และสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที  

มิถุนายน  กาํไรสุทธิของบริษทัฯ อยู่ที .  ลา้นบาท เพิมขึน 37.60 ลา้นบาท  จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าทีมีจาํนวน .  

ลา้นบาท หรือเพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 432.50 สอดคลอ้งกบัรายไดที้เติบโตขึนจากการลงทุนในระบบความมนัคง ปลอดภยัดา้นไซเบอร์

ขององคก์รภาครัฐและเอกชนทีเพมิขึน  
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รายการ 
สําหรับงวด  เดือนสินสุดวันที (สอบทาน) 

 มิถุนายน 2563  มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 รายได้          
  รายไดจ้ากการขาย  299.52 95.81 478.61 98.17 
 รายไดจ้ากการให้บริการ 9.26 2.96 8.55 1.75 
  รายไดอื้น  3.83 1.23 0.35 0.08 

 รวมรายได้  312.61 100.00 487.52 100.00 

 ค่าใช้จ่าย      
  ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ  (248.57) (79.51) (386.71) (79.32) 
  ค่าใชจ่้ายในการขาย  (18.57) (5.94) (19.12) (3.92) 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (24.09) (7.71) (22.88) (4.69) 
 กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน (5.51) (1.76) (3.31) (0.68) 
 กาํไร(ขาดทุน) จากมูลค่ายติุธรรมของหนีสินทางการเงิน (2.18) (0.70) 1.62 0.33 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 0.00 0.00 (0.37) (0.08) 

 รวมค่าใช้จ่าย  (298.92) (95.62) (430.77) (88.36) 

 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้  13.69 4.38 56.76 11.64 
   ตน้ทุนทางการเงิน  (2.1) (0.67) (1.11) (0.23) 

 กําไรก่อนภาษีเงนิได้  11.59 3.71 55.65 11.41 
    ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2.9) (0.93) (9.35) (1.92) 

 กําไรสําหรับงวด 8.69 2.78 46.30 9.50 

 

รายการ 
สําหรับงวด  เดือนสินสุดวันที (สอบทาน) 

 มิถุนายน 2563  มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 รายได้          
  รายไดจ้ากการขาย  113.49 94.82 199.67 97.40 
 รายไดจ้ากการให้บริการ 5.95 4.97 5.32 2.60 
  รายไดอื้น  0.25 0.21 0.01 0.00 

 รวมรายได้  119.69 100.00 205.00 100.00 

 ค่าใช้จ่าย      
  ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ  (97.98) (81.86) (162.35) (79.20) 
  ค่าใชจ่้ายในการขาย  (8.06) (6.73) (8.80) (4.29) 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (11.69) (9.77) (12.76) (6.22) 
 กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน 5.82 4.86 (1.15) (0.56) 
 กาํไร(ขาดทุน) จากมูลค่ายติุธรรมของหนีสินทางการเงิน (1.79) (1.50) 1.15 0.56 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - - (0.37) (0.18) 

 รวมค่าใช้จ่าย  (113.69) (94.99) (184.28) (89.89) 

 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้  6.00 5.01 20.72 10.11 
   ตน้ทุนทางการเงิน  (0.87) (0.73) (0.52) (0.12) 

 กําไรก่อนภาษีเงนิได้  5.13 4.29 20.20 9.85 
    ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1.16) (0.97) (1.68) (0.82) 

 กําไรสําหรับงวด 3.97 3.32 18.52 9.03 
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รายได้ ต้นทุน และกําไรขันต้น 

รายไดจ้ากขาย หากพิจารณาแหล่งทีมาของรายไดจ้ากการขายและบริการแยกตามประเภทผลิตภณัฑส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่   

1. รายไดจ้ากการขายระบบรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย (Network Security) ซึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ทีทาํหน้าที

รักษาความปลอดภยับนระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ตงัแต่ตน้ทางให้ปลอดภยัจากภยัคุกคามต่างๆ ทงัการโจมตีเพอืเจาะ

ระบบ (Hacking Attacks) และการโจมตีแบบไม่ระบุเป้าหมาย  (Malware Attacks) ไดแ้ก่ อุปกรณ์ไฟร์วอลล ์(Firewall) 

และอุปกรณ์ทีใชค้วบคุมการใชง้านเวบ็ไซต์ (Proxy Server) เป็นตน้  

2. รายได้จากการขายระบบรักษาความปลอดภยัของอุปกรณ์ผูใ้ช้งานโดยตรง (Endpoint security) ซึงประกอบด้วย

ผลิตภณัฑฮ์าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ต่างๆ ทีทาํหนา้ทีรักษาความปลอดภยับนอุปกรณ์ปลายทางเครือข่ายทีผูใ้ชใ้ช้งานอยู ่

เช่น โปรแกรมป้องกนัไวรัส (Antivirus software) และโปรแกรมป้องกนัมลัแวร์ (Anti-Malware software) เป็นตน้ 

3. รายได้จากการขายระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ (Network performance & monitoring) ประกอบด้วย

ผลิตภณัฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ทีทาํหน้าทีบริหารจดัการประสิทธิภาพของ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพือให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึน ซึงส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมทีช่วย

ตรวจสอบและแจง้ปัญหาระบบเครือข่าย เพือให้ผูดู้แลระบบสามารถวางแผนการบริหารจดัการอุปกรณ์ก่อนทีจะเกิด

เหตุการณ์ระบบล่มหรือหยดุชะงกั 

4. รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์อืนๆ (Others) ซึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑเ์กียวกบัการบริหารจดัการ ระบบจดัการขอ้มูล 

รวมถึงผลิตภณัฑท์ีช่วยในการระบุตวัตนของผูใ้ชง้าน 

 

หน่วย : ล้านบาท 
งวด  เดือน 2563 

ปี 2563 

งวด  เดือน 2564 

ปี 2564 มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ระบบรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย (Network security) 163.57 54.61 379.95 79.39 

2. การรักษาความปลอดภยัของอุปกรณผู์ใ้ชง้านโดยตรง   (Endpoint security) 80.34 26.82 57.49 12.01 

3. การบริหารจดัการประสิทธิภาพ (Network performance & monitoring) 49.69 16.59 39.25 8.20 

4. ระบบหรือโปรแกรมอืนๆ(others) 5.92 1.98 1.92 0.40 

รายได้จากการขาย 299.52 100.00 478.61 100.00 

 

หน่วย : ล้านบาท 
งวด  เดือน 2563 

ปี 2563 

งวด  เดือน 2564 

ปี 2564 มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

.ระบบรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย (Network security) 87.10 76.75 158.23 79.25 

.การรักษาความปลอดภยัของอุปกรณ์ผูใ้ชง้านโดยตรง   (Endpoint security) 16.37 14.42 20.09 10.06 

.การบริหารจดัการประสิทธิภาพ (Network performance & monitoring) 5.88 5.18 21.18 10.60 

.ระบบหรือโปรแกรมอืนๆ(others) 4.14 3.65 0.17 0.09 

รายได้จากการขาย 113.49 100.00 199.67 100.00 
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สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายจาํนวน .  ลา้นบาทและ 

.  ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน .  ลา้นบาท และ 179.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  และร้อยละ 

.  ตามลาํดบั มีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์กลุ่ม Network security เพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท และ 216.38 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ .  และร้อยละ 132.28 ตามลาํดับ เนืองจากองค์กรต่างๆ ยงัคงจัดสรรเงินลงทุนในผลิตภณัฑ์ทีมีลาํดับ

ความสําคญัสูงก่อน โดยจะเนน้การลงทุนใน Network security ซึงเป็นผลิตภณัฑ์ทีมีความจาํเป็นต่อการรักษาความปลอดภยับนระบบ

เครือข่าย ต่อเนืองจากปี 2563 จากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ประกอบกบัเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไป

อยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้เจา้ของผลิตภณัฑ ์(Vendor) เร่งพฒันาสินคา้ระบบรักษาความปลอดภยับนระบบเครือข่ายทีทนัสมยัมากขึน ซึงมี

ระบบป้องกนัทีครอบคลุมทงัเซิร์ฟเวอร์และเครืองปลายทาง (Endpoint) มากยิงขึน ส่งผลให้องคก์รต่างๆ ลงทุนใน Network security 

มากขึน นอกจากนี หลายองคก์รมีนโยบาย  ทาํงานทีบา้น ทาํให้พนกังานตอ้งเชือมต่ออุปกรณ์และเครือข่ายผา่นระบบคลาวด ์เพือเขา้ถึง

ฐานขอ้มูลขององคก์รเพิมขึน ทาํให้มีความเสียงถูกคุกคามความปลอดภยัทางไซเบอร์เพิมขึน ส่งผลให้ทงัองคก์รภาครัฐและเอกชน

ลงทุนใน  ระบบรักษาความปลอดภยับนเครือข่ายมากขึน เพือป้องกนัภยัคุกคามต่างๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึงดว้ย  ปัจจยั

ดงักล่าว ส่งผลให้รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์กลุ่ม Network security เพมิสูงขึน  

รายได้จากการให้บริการ 

หน่วย : ล้านบาท งวด 6 เดือน ปี 2563 งวด 6 เดือน  ปี 2564 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1.บริการบาํรุงรักษาระบบ  7.47 80.69 6.12 71.58 

2.บริการติดตงั 1.71 18.45 1.71 20.00 

3.บริการฝึกอบรม 0.08 0.86 0.72 8.42 

รวมรายได้จากการบริการ 9.26 100.00 8.55 100.00 
 

หน่วย : ล้านบาท งวด  เดือน ปี 2563 งวด  เดือน  ปี 2564 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1.บริการบาํรุงรักษาระบบ  4.66 78.32 3.89 73.12 

2.บริการติดตงั 1.24 20.84 1.27 23.87 

3.บริการฝึกอบรม 0.05 0.84 0.16 3.01 

รวมรายได้จากการบริการ 5.95 100.00 5.32 100.00 

 

รายไดจ้ากการให้บริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัคือ การให้บริการบาํรุงรักษาระบบ (Maintenance Service) การให้บริการ

ติดตงั (Installation Service) และการให้บริการฝึกอบรม (Training Service) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการจาํนวน 5.32 ลา้นบาท 

และ 8.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปี 2563  
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นอกจากนี หากพิจารณาแหล่งทีมาของรายไดจ้ากการขายและบริการ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. รายไดจ้ากการขายซอฟตแ์วร์ในปีแรก  

2. รายได้จากการต่ออายุและบาํรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา (Maintenance Service 

Agreement : MA) ซึงมีลกัษณะเป็นรายไดท้ีเขา้มาอยา่งต่อเนืองรายปี (Recurring income)  

3. รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการอืนๆ  

หน่วย : ล้านบาท 
งวด 6 เดือน ปี 2563 งวด 6 เดือน ปี 2564 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการขายซอฟตแ์วร์ในปีแรก 97.91 31.71 225.36 46.26 

2. รายไดจ้ากการต่ออายแุละบาํรุงรักษาระบบซอฟตแ์วร์ (MA) 123.60 40.03 151.25 31.05 

3. รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการอืนๆ 87.27 28.26 110.56 22.69 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 308.78 100.00 487.17 100.00 

 

หน่วย : ล้านบาท 
งวด  เดือน ปี 2563 งวด  เดือน ปี 2564 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการขายซอฟตแ์วร์ในปีแรก 48.20 40.35 98.81 48.20 

2. รายไดจ้ากการต่ออายแุละบาํรุงรักษาระบบซอฟตแ์วร์ (MA) 29.42 24.63 59.12 28.84 

3. รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการอืนๆ 41.82 35.02 

 

47.06 22.96 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 119.44 100.00 204.99 100.00 

 

รายได้อืน  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  มีรายไดอ้นื  .  ลา้นบาท และ 0.  ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ .  และร้อยละ 0.0  ของรายไดร้วมตามลาํดบั รายไดอื้น ประกอบดว้ย ดอกเบียรับ ค่าเช่ารับ กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น และ

ค่าดาํเนินงานจากการจดักิจกรรม เป็นตน้ 
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ต้นทุนขายและบริการ และกําไรขันต้น 

หน่วย : ล้านบาท 
สําหรับงวด  เดือน สินสุดวันที  มิถนุายน 

2563 2564 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 308.78 100.00 487.17 100.00 

ตน้ทุนขายและบริการ (248.57) (80.50) (386.71) (79.38) 

กําไรขนัต้น 60.22 19.50 100.46 20.62 

 

หน่วย : ล้านบาท 
สําหรับงวด  เดือน สินสุดวันที  มิถนุายน 

2563 2564 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 119.44 100.00 204.99 100.00 

ตน้ทุนขายและบริการ (97.98) (82.03) (162.35) (79.20) 

กําไรขนัต้น 21.46 17.97 42.64 20.80 

 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขนัตน้อยูที่ ร้อยละ .  และ ร้อยละ 

20.62 ตามลาํดับ เพิมขึนเล็กน้อยเมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนืองจากบริษทัฯ สามารถบริหารควบคุมต้นทุนสินค้าไดด้ี 

นอกจากนนั ในงวด  เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีอตัรากาํไรขนัตน้เท่ากบัร้อยละ .  เนืองจากสถานการณ์การระบาดของเชือ

ไวรัสโควิด 19 ทาํให้มีลูกคา้ส่วนหนึงทีไดรั้บผลกระทบดา้นยอดขายทีลดลง และเริมการจาํกดังบประมาณในการลงทุนในโครงการ

ต่างๆ ส่งผลให้สภาวะการแข่งขนัดา้นราคาในธุรกิจความมนัคงปลอดภยัไซเบอร์เพิมมากขนึ ทาํให้บริษทั ฯ เริมปรับการเสนอราคาทีมี

อตัรากาํไรขนัตน้ลดลงเพือรักษาฐานลูกคา้เดิมและเพิมความสามารถในการแข่งขนัในช่วงสถานการณ์ดงักล่าว  

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
สําหรับงวด  เดือน สินสุดวันที  มิถนุายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 12.13 65.31 12.14 63.49 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 2.12 11.39 0.67 3.50 

ค่านายหนา้ 2.41 12.97 4.65 24.32 

ค่าใชจ่้ายในการขายอนืๆ 1.92 10.33 1.66 8.69 

รวม 18.57 100.00 19.12 100.00 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
สําหรับงวด  เดือน สินสุดวันที  มิถนุายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 5.50 68.24 5.91 67.16 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 0.85 10.55 0.30 3.41 

ค่านายหนา้ 0.94 11.66 1.93 21.93 

ค่าใชจ่้ายในการขายอนื ๆ 0.77 9.55 0.66 7.5 

รวม 8.06 100.00 8.80 100.00 

 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายเพมิขึนเลก็นอ้ยเมือเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัเนืองมาจากค่านายหนา้ทีเพมิขนึตามยอดขายทีเพมิขนึ ในขณะทีค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและ

ส่งเสริมการขายลดลง เนืองจากการอยูใ่นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  

  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   

ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สําหรับงวด  เดือน สินสุดวันที  มิถนุายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 11.70 48.58 11.14 48.69 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 6.33 26.28 5.67 24.78 

ค่าเสือมราคา 3.62 15.05 2.97 12.98 

ค่าเช่า 0.01 0.02 - - 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 0.90 3.74 1.23 5.38 

ค่าใชจ่้ายบริหารอืนๆ 1.52 6.32 1.87 8.17 

รวม 24.09 100.00 22.88 100.00 

 

ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สําหรับงวด  เดือน สินสุดวันที  มิถนุายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 6.47 55.35 5.60 43.89 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 2.70 23.10 4.54 35.58 

ค่าเสือมราคา 1.73 14.80 1.44 11.85 

ค่าเช่า - - - - 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 0.49 4.19 0.69 5.41 

ค่าใชจ่้ายบริหารอืนๆ 0.30 2.56 0.49 3.84 

รวม 11.69 100.00 12.76 100.00 
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สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึนเมือเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน เนืองจากมีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI ในขณะทีงวดหกเดือน

สินสุดวนัที  มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงเมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากบริษทัฯ สามารถ

ควบคุมค่าใชจ่้ายบริหารไดดี้ขนึ  

กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธ ิ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน   บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิอยู่ที .  ลา้นบาท และ 46.30 ลา้น

บาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้จาํนวน 14.55 ลา้นบาท และ 37.60 ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ .  และ ร้อยละ 432.50 

ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีเติบโตขึนจากการลงทุนในระบบความมนัคงปลอดภยัดา้นไซเบอร์ขององคก์รภาครัฐและเอกชนที

เพมิขึน  

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ภาพรวมของสินทรัพย์ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  และ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 304.93 ล้านบาท และ 790.80 ล้านบาท 

ตามลาํดบั รายละเอยีดแต่ละรายการสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

สินทรัพย์หมุนเวียน  

ณ 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 234.26 ลา้นบาท และ 707.71 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 76.82 และร้อยละ 89.49 ของสินทรัพยร์วมในแต่ละปี ตามลาํดบั โดยสินทรัพยห์มุนเวียนหลกั ไดแ้ก่ ลูกหนีการคา้และลูกหนี

อืน สินคา้คงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนีตามสัญญาเช่าส่วนทีครบกาํหนดในหนึงปี - สุทธิ โดยแต่ละรายการ

สามารถอธิบายไดด้งันี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

รายการ 
 ณ วันที 31 ธันวาคม ณ วันที 30 มิถุนายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40.50 100.00 513.03 100.00 

สัดส่วนเมือเทียบกับสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) - 13.28 - 64.87 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 40.50 ลา้นบาท และ 513.03 

ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน สาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ ไดรั้บเงินเพิมทุนจากการออกหุ้นสามญั 

 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 
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รายการ 
ณ  วันที 31 ธันวาคม ณ วันที 30 มิถุนายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนีการคา้  129.05 96.74 152.18 98.17 

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน / หนีสงสัยจะสูญ (2.00) (1.50) (1.84) (1.19) 

รวมลูกหนกีารค้า – สุทธ ิ 127.05 95.24 150.34 96.98 

ลูกหนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 0.64 0.41 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 3.14 2.36 1.69 1.09 

รายไดค้า้งรับ 3.00 2.25 2.15 1.39 

ลูกหนีพนกังาน 0.13 0.10 0.19 0.12 

ดอกเบียคา้งรับ – กิจการทีเกียวขอ้งกนั 0.07 0.05 - - 

รวมลูกหนอืีน 6.35 4.76 4.67 3.02 

รวมลูกหนกีารค้าและลกูหนีอืน - สุทธ ิ 133.39 100.00 155.01 100.00 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีลูกหนีการคา้จาํนวน 127.05 ลา้นบาท และ 150.34 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.66 และร้อยละ 19.01 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดับ โดย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีลูกหนีการคา้

เพมิขึนจาํนวน 23.29 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัรายไดที้เพมิขึนจาํนวนมากในไตรมาส 2 ปี 2564  

สินคา้คงเหลือ 

รายการ 
 ณ วันที 31 ธันวาคม ณ วันที 30 มิถุนายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินคา้สาํเร็จรูป 59.74 100.00 29.11 100.00 

ค่าเผอืสินคา้คงเหลือลา้สมยั - - - - 

สินค้าคงเหลือสุทธิ 59.74 100.00 29.11 100.00 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย (วนั) 40.14 - 18.86 - 

สัดส่วนเมือเทียบกับสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) - 19.59 - 3.68 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และวนัที 30 มิถุนายน 2564บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิ จาํนวน 59.74 ลา้นบาท และ 29.11 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั โดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ทีสงัซือเพือรอนาํส่งให้แก่ลูกคา้ตามคาํสังซือ  ซึงบริษทั

ฯ ไม่มีนโยบายในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัเพือจาํหน่าย โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 59.74 ลา้น

บาท เนืองจากบริษทัฯ ยงัคงไดรั้บงานโครงการขนาดใหญ่จาํนวนมากในช่วงสินปี 2563 ซึงทาง บริษทัฯ สงัซือเพือรอนาํส่งให้แก่ลูกคา้

ตามคาํสังซือในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 จากประสบการณ์ และชือเสียงของบริษทัฯ ทีมีเพิมมากขึน อย่างไรก็ตาม ณ วนัที 30 มิถุนายน 

2564 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 29.11 ลา้นบาท ลดลงจาก  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เนืองจากบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายและส่งมอบ

สินคา้ทีคงคา้งรอการนาํส่งแก่ลูกคา้เรียบร้อยแลว้  
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวน 70.68 ลา้นบาท และ .  ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ .  และร้อยละ .  ของสินทรัพยร์วมในแต่ละปีตามลาํดบั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เงินฝากที

ติดภาระคาํประกนั ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ดงัมีรายละเอยีดต่อไปนี 

เงินฝากทีติดภาระคาํประกนั 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีเงินฝากทีติดภาระคาํประกนัจาํนวน 31.70 ลา้นบาท และ 31.70 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.40 และร้อยละ .  ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั รายการดงักล่าวเพิมขึนในปี 2563 เนืองจากบริษทั ฯ ไดน้าํ

เงินฝากของบริษทั ฯ ไปเป็นหลกัประกนัวงสินเชือกบัสถาบนัการเงินทดแทนทีดินและสิงปลูกสร้างทีบริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนั

เพอืดาํเนินการจาํหน่ายออกไปเพือลดการถือครองสินทรัพยถ์าวรลงตามนโยบายของบริษทัฯ  

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

รายการ 
ณ วันที 31 ธันวาคม ณ วันที 30 มิถุนายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 16.21 52.55 14.59 52.67 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 14.64 47.45 13.11 47.33 

รวม 30.84 100.00 27.70 100.00 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์จาํนวน 1 .  ลา้นบาท อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบั   ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 ซึงอยูที่ 16.21 ลา้นบาท  โดยประกอบดว้ยรายการหลกั ไดแ้ก่ คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์จาํนวน 16.21 ลา้นบาท ลดลง 18.92 ลา้นบาท จาก ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2562 เนืองจากบริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการลดการถือครองสินทรัพยถ์าวรลง โดยขายทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทีบริษทัฯ เคย

นาํมาใชเ้ป็นอาคารสํานกังานเพือรองรับการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบญัชีไดก้าํหนดมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที 16 (TFRS 16) เรืองสัญญาเช่า มีผลบังคบัใช้เมือวนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ จึงได้บันทึกรายการค่าเช่าอาคาร

สาํนกังาน และสัญญาเช่าซือรถยนต ์เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้าํนวน 14.64 ลา้นบาท  
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ภาพรวมของหนีสิน 

 โครงสร้างหนีสินของบริษัท 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีหนีสินรวม 191.27 ลา้นบาท และ .  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

โดย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 หนีสินรวมเพมิขึนจาํนวน 43.51 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากบริษทัฯ ยงัไมไ่ดจ้่ายชาํระเงินค่าสินค้าแก่

เจา้หนีการคา้และเงินกูยื้มระยะสันทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ทงันีรายละเอียดแต่ละรายการสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

หนีสินหมุนเวียน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีหนีสินหมุนเวียนจาํนวน 165.35 ลา้นบาท และ .  

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 86.45 และร้อยละ 88.34 ของหนีสินรวมในแต่ละปีตามลาํดบั มีรายการหลกั  คือ เจา้หนีการคา้และ

เจา้หนีอนื เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน และรายไดรั้บล่วงหนา้  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 

เจ้าหนีการคา้ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ซึงผูพ้ฒันาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ทีบริษทั ฯ ซือสินคา้มาเพือ

จาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท เนืองจากยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ  

รายการ 
ณ วันที 31 ธันวาคม ณ วันที 30 มิถุนายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หนีการคา้ 113.39 90.00 105.02 79.82 

เจา้หนีอนื-กิจการอนื 6.42 5.09 21.15 16.08 

เจา้หนีอนื-กิจการทีเกียวขอ้งกนั  0.02 0.02 0.24 0.18 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4.93 3.91 3.16 2.40 

ดอกเบียคา้งจ่าย 0.05 0.04 0.16 0.12 

หนีสินทีเกิดจากการจะจ่ายชาํระคืนแก่ลูกคา้ 1.18 0.94 1.84 1.40 

รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 125.99 100.00 131.57 100.00 

 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

รายการ 
ณ วันที 31 ธันวาคม ณ วันที 30 มิถุนายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 23.67 100.00 61.53 100.00 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงินส่วนใหญ่มาจากการทีบริษทัฯ ใชว้งเงินของสินเชือเพือธุรกิจนาํเขา้  (Trust Receipt) ใน

การนาํเขา้สินคา้เพือจาํหน่ายก่อนแลว้จึงชาํระเงินคืนตามทีธนาคารกาํหนด 
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ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564บริษทัฯ มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินจาํนวน .  ล้านบาท เพิมขึนจาก  ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2563 จาํนวน .  ลา้นบาท เพือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ ในการจดัซือซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้แก่ลูกคา้ตาม

ทิศทางการเติบโตของรายไดใ้นช่วงไตรมาส  ปี 2564 

 รายไดรั้บล่วงหนา้ – หมุนเวียน 

รายการ 
 ณ วันที 31 ธันวาคม ณ วันที 30 มิถุนายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดรั้บล่วงหนา้ – หมุนเวียน 6.63 100.00 8.30 100.00 

 

รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า ส่วนใหญ่มาจากลูกคา้ทีซือการให้บริการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ ซึงบริษทัฯ รับเงินจากลูกค้า

ดงักล่าวก่อนการให้บริการจริง โดย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีรายได้รับล่วงหน้าหมุนเวียนเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท 

เนืองจากจาํนวนลูกคา้ทีซือบริการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ยงัคงเพิมขึนอยา่งต่อเนือง สอดคลอ้งกบัความสามารถและความเชียวชาญในการ

ให้บริการของบริษทัฯ ทีเพมิสูงขึนในแต่ละปี 

หนีสินไม่หมุนเวียน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีหนีสินไม่หมุนเวียนจาํนวน 25.91 ลา้นบาท และ 27.38 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 13.55 และร้อยละ 11.66 ของหนีสินรวมในแต่ละปีตามลาํดบั แบ่งเป็นหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และภาระผูกพนั

ผลประโยชน์พนกังาน  

หนีสินสญัญาเช่าการเงิน 

รายการ 
ณ วันที 31 ธันวาคม ณ วันที 30 มิถุนายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสินสัญญาเช่าการเงิน 10.63 100.00 9.39 100.00 

 

สําหรับ ณ วนัที 31  ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีหนีสินสัญญาเช่าการเงินจาํนวน .  ล้านบาท  อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบั ณ 

วนัที  มิถุนายน  จาํนวน .  ลา้นบาท เนืองจากบริษทัฯ ไดบ้นัทึกรายการค่าเช่าออฟฟิศสาํนกังานเป็นหนีสินสญัญาเช่าการเงิน

ตามการประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 (TFRS16)   
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

รายการ ณ วันที 31 ธันวาคม ณ วันที 30 มิถุนายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 10.89 100.00 11.86 100.00 

 

บริษทั ฯ ไดว่้าจา้งให้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมาคาํนวณประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ตวัเลขดงักล่าว

แปรผนัไปตามอายุการทาํงานของพนกังาน และจาํนวนพนกังานทีเปลียนแปลงไปตามการขยายตวัของธุรกิจบริษทัฯพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ขไดถู้กบงัคบัใช ้โดยค่าชดเชยสําหรับพนกังานทีเกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี เปลียน

จากจาํนวน 300 วนั ของค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเป็น 400 วนัของอตัราสุดทา้ย ประกอบกบัอตัราดอกเบียธนาคารทีลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ 

และการเพิมขึนของจาํนวนพนกังาน ขณะที ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังานเพมิขึนอยา่งต่อเนือง เนืองจากจาํนวนพนกังานทีเพมิขึนตามการขยายตวัของธุรกิจ 

ภาพรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รายการ 
ณ วันที 31 ธันวาคม ณ วันที 30 มิถุนายน 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทุนชาํระแลว้ 37.50 32.99 51.37 9.24 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 48.53 42.70 466.89 83.97 

กาํไรสะสม     

  จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 3.75 3.30 4.18 0.75 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10.46 9.20 19.91 3.58 

  สาํรองอนื-การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 13.42 11.81 13.68 2.46 

รวมส่วนของเจ้าของ 113.66 100.00 556.03 100.00 

สัดส่วนเมือเทียบกับสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) - 37.28 - 70.31 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น 113.66 ลา้นบาท และ 556.68 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั การเพิมขึนในส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเป็นผลมาปัจจยัหลกัเนืองจากบริษทัฯ  มีการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 37.50 ลา้นบาทเป็น 

52.97 ลา้นบาท เพือรองรับการเสนอขายให้กบัประชาชนเป็นการทวัไป โดยจาํหน่ายหุ้นจาํนวน .  ลา้นหุ้น ซึงมีมูลค่าทีตราไวหุ้้น

ละ .  บาทในราคาหุ้นละ  บาท รวมเป็นเงินทงัสิน .  ลา้นบาท 

นอกจากนี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผลจาํนวน 57.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั ขณะที ณ วนัที 30 มิถุนายน 

2564 บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผล จาํนวน .  ลา้นบาท  
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ทงันี บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามทีกาํหนดคือ จ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัรา ไม่ตาํกว่าร้อยละ 50 

ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัจากหกัเงินทุนสาํรองต่างๆ ตามกฎหมาย และ  เงินสาํรองอืนๆ (ถา้มี) อยา่งไรก็ตาม 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได ้โดยขึนอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการใช้

เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ตามความเหมาะสม และปัจจยัอืนๆ ที

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานและการบริหารงานของบริษทัฯ 

อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

รายการ 
ณ วันที / สําหรับปี  

สินสุดวันที 31 ธันวาคม 

ณ วันที / สําหรับงวด  เดือน  

สินสุดวันที  30 มิถุนายน 

2563 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.42 3.41 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.01 3.20 

วงจรเงินสด   

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั) 85.99 54.75 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย (วนั) 40.14 18.86 

ระยะเวลาชาํระหนีเฉลีย (วนั) 71.45 47.34 

วงจรเงินสด (วนั) 54.69 26.27 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 อตัราส่วนสภาพคล่อง และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อยู่ที 3.41 เท่า และ 3.20 เท่า ตามลาํดบั 

เพมิขึนจาก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เนืองจากกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยูใ่นเกณฑที์ดี ทาํให้บริษทัฯ มีสภาพคล่องเพมิขึน 

 

วงจรเงินสด 

ณ วนัที  มิถุนายน บริษทัฯ มีวงจรเงินสดอยู่ที .  วนั ลดลงจากปี 2563 จาํนวน .  วนั โดยหลกั เกิดจาก 1) 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลียลดลง 21.28 วนั เนืองจากบริษทัฯ สามารถจาํหน่ายและจดัส่งสินคา้ส่วนใหญ่ในงวด ส่งผลให้สินคา้คงเหลือ

ลดลงจาก 59.74 ลา้นบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เป็น .  ลา้นบาท ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2) ระยะเวลาชาํระหนีเฉลียลดลง 

24.11 วนั เนืองจากบริษทัฯ มีสภาพคล่องอยูใ่นเกณฑที์ดีจากผลประกอบการของบริษทัฯ ในงวด  เดือนแรกปี 2564 ทางบริษทัฯ จึงได้

ชาํระหนีแก่เจา้ของผลิตภณัฑ์ (Vendor) เร็วขึน 
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

รายการ 
ณ วันที / สําหรับปี สินสุดวันที 31 

ธันวาคม 

ณ วันที / สําหรับงวด  เดือน สินสุดวันที 

 30 มิถุนายน 

2563 2564 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.68 0.42 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย (เท่า) 29.37 51.40 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (เท่า) 0.64 0.50 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หรือ Debt to Equity ratio (D/E ratio) อยูท่ี 1.68 เท่า สาํหรับ ณ 

วนัที 30 มิถุนายน 2564 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ที 0.42 เท่า ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม  2563 เนืองจากกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ทีเพมิสูงขึนและการเพมิทุนของบริษทั ฯ  

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 29.37 เท่า  สาํหรับ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 อตัราส่วน

ความสามารถชาํระดอกเบียอยูท่ี 51.40 เท่า เนืองจากบริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน .  ลา้นบาท รวมทงัมี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน .  ลา้นบาท รวมทงับริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเพิมขึนอย่างต่อเนืองตงัแต่สินปี 

2562 ถึง ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 แสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ ยงัคงมีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการชาํระดอกเบีย นอกจากนี งวด 6 เดือน

แรกปี 2564 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจ่ายดอกเบียแก่สถาบนัการเงินจาํนวน .  ลา้นบาท เท่านนั ซึงอยู่ในระดบัตาํเมือเทียบกบัวงเงิน

กูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ 30 มิถุนายน 2564 ของบริษทัฯ จาํนวน .   ลา้นบาท   

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนัอยู่ที .  เท่า ใกลเ้คียงกบั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  ทีมี

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนัอยูท่ี 0.64 เท่า นอกจากนีบริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเพิมขึนอยา่งต่อเนืองตงัแต่สินปี 2562 

ถึง ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 แสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ ยงัคงมีสภาพคล่องเพียงพอสาํหรับการชาํระหนีทีมีภาระผกูพนั    


