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บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  มีนาคม  

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

ภาพรวมธุรกิจ 

 บริษทั เอน็ฟอร์ซ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน) (บริษทั ฯ) เป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑก์ารรักษาความปลอดภยัทางเทคโนโลยี

ไซเบอร์ (Cyber Security) และผลิตภณัฑใ์นดา้นการบริหารจดัการระบบเครือข่าย (Network Management)  ซึงรายไดส้าํหรับงวดสาม

เดือนสินสุดวนัที  มีนาคม  ประกอบดว้ย ( ) รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ีเกียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทงัหมด คิดเป็น ร้อยละ 96.10 และมี ( ) รายไดจ้ากการบริการ เป็นรายไดที้เกิดจากการให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทีเกียว 

เนืองกบัผลิตภณัฑท์ีบริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่าย อยา่งครบวงจร คิดเป็นร้อยละ 3.30 และ ( ) รายไดอ้นืคิดเป็นร้อยละ 0.60 ตามลาํดบั 

สรุปผลการดําเนนิงานสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  มีนาคม  

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม  บริษทัฯ มีรายไดร้วมอยูท่ี 175.44 ลา้นบาท โดยลดลงจาํนวน 107.08 ลา้น

บาท จากปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 37.90 โดยมีกาํไรเบด็เสร็จรวม 3.42 ลา้นบาท ลดลง 24.36 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัปี 2564 

ทีมีจาํนวน 27.78. ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 87.69  สาเหตุหลกัมาจากสภาวะชิปขาดตลาด (Semiconductor shortage) ซึงเริม

รุนแรงในปี  ทาํให้เจา้ของผลิตภณัฑ์สามารถส่งมอบสินคา้ประเภทฮาร์ดแวร์ให้กบับริษทั ฯ ไดช้้าลง บริษทั ฯ จึงสามารถส่ง

สินคา้ให้กบัลูกคา้ไดช้า้ลงเช่นกนั ส่งผลให้รายไดร้วมลดลง 
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รายการ 

งวดสามเดือนสินสุด  มีนาคม  

2563 2564 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 รายได้              

  รายไดจ้ากการขาย  186.04 96.43 278.95 98.73 168.59 96.10 

  รายไดจ้ากการให้บริการ 3.31 1.72 3.23 1.14 5.80 3.30 

  รายไดอื้น  3.57 1.85 0.35 0.13 1.05 0.60 

 รวมรายได้  192.92 100.00 282.53 100.00 175.44 100.00 

 ค่าใช้จ่าย        

  ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ  (150.59) (78.06) (224.36) (79.41) (149.15) (85.01) 

  ค่าใชจ่้ายในการขาย  (10.51) (5.45) (10.32) (3.65) (10.16) (5.79) 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (12.39) (6.42) (10.12) (3.58) (11.83) (6.74) 

  กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน (11.33) (5.87) (2.16) (0.76) 1.06 0.60 

  กาํไร(ขาดทุน) จากมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน (0.39) (0.20) 0.46 0.16 0.30 0.17 

  
ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
- - - - (0.74) (0.42) 

  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - - - - (0.50) (0.28) 

 รวมค่าใช้จ่าย  (185.21) (96.00) (246.50) (87.25) (171.02) (97.48) 

 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  7.71 4.00 36.03 12.75 4.42 2.52 

   ตน้ทุนทางการเงิน  (1.24) (0.64) (0.58) (0.21) (0.15) (0.09) 

 กําไรก่อนภาษีเงนิได้  6.47 3.35 35.45 12.54 4.27 2.43 

    ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได ้ (1.75) (0.91) (7.67) (2.71) (0.85) (0.48) 

 กําไรสําหรับงวด 4.72 2.45 27.78 9.83 3.42 1.95 

 

รายได้ ต้นทุน และกําไรขันต้น 

รายไดจ้ากการขาย หากพิจารณาแหล่งทีมาของแยกตามประเภทผลิตภณัฑส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 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 ทีทาํหนา้ทีรักษาความปลอดภยับนอุปกรณ์ปลายทางเครือข่ายทีผูใ้ชใ้ช้งานอยู่ 

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

3. รายได้จากการขายระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ (Network performance & monitoring) ประกอบด้วย

ผลิตภณัฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ทีทาํหน้าทีบริหารจดัการประสิทธิภาพของ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพือให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึน ซึงส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมทีช่วย

ตรวจสอบและแจง้ปัญหาระบบเครือข่าย เพือให้ผูดู้แลระบบสามารถวางแผนการบริหารจดัการอุปกรณ์ก่อนทีจะเกิด

เหตุการณ์ระบบล่มหรือหยดุชะงกั 

4. รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์อืนๆ (Others) ซึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑเ์กียวกบัการบริหารจดัการ ระบบจดัการขอ้มูล 

รวมถึงผลิตภณัฑท์ีช่วยในการระบุตวัตนของผูใ้ชง้าน 

 

หน่วย : ล้านบาท 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มนีาคม 

ปี 2563 2563 2564 2565 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ระบบรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย (Network security) 76.47 41.10 221.72 79.49 129.04 76.54 

2. การรักษาความปลอดภยัของอุปกรณผู์ใ้ชง้านโดยตรง   (Endpoint security) 63.97 34.39 37.40 13.41 25.34 15.03 

3. การบริหารจดัการประสิทธิภาพ (Network performance & monitoring) 43.81 23.55 18.07 6.48 13.51 8.01 

4. ระบบหรือโปรแกรมอืนๆ(others) 1.79 0.96 1.75 0.63 0.70 0.42 

รายได้จากการขาย 186.04 100.00 278.95 100.00 168.59 100.00 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 168.59 ลา้นบาท ลดลงเมือเทียบกบั

งวดเดียวกันของปี  จาํนวน 110.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.56 โดยรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์กลุ่ม 

Network security ลดลงจาํนวน 92.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.80 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี  รวมทงัรายไดจ้ากการขาย

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Network performance and monitoring ลดลง .  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ .   ในขณะทีรายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑ์กลุ่ม Endpoint Security และกลุ่ม Other ลดลง .  ลา้นบาท และ .  ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ .  และร้อย

ละ .  ตามลาํดบั เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

นอกจากนี หากพิจารณาแหล่งทีมาของรายไดจ้ากการขายแยกตามประเภทของผูใ้ชง้าน (End user) สามารถ แบ่งไดเ้ป็น 5 

กลุ่มผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่   

1. กลุ่มสถาบนัการเงิน (Banking, Financial services and Insurance หรือ BFSI) ซึงอยู่ในอุตสาหกรรมธนาคาร หลกัทรัพย ์

และประกนัภยั 

2. กลุ่มอุตสาหกรรม (Enterprise) ซึงอยูใ่นอุตสาหกรรมผลิตสินคา้ 

3. กลุ่มรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (Government & State enterprise) 

4. กลุ่มโทรคมนาคม (Telecom & Internet service provider หรือ ISP) ซึงอยูใ่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสาร 

5. กลุ่มอืนๆ (Others) ซึงอยู่ในธุรกิจภาคเอกชนทีเน้นการให้บริการ อาทิ โรงภาพยนต์ โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน 

สถานพยาบาล และธุรกิจซือมาขายไป (Trading) เป็นตน้ 

ทงันี บริษทัฯ จะจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ผูรั้บเหมารวบรวมระบบและเทคโนโลยี (System integrator: SI) เพอืนาํไปประกอบเป็น

โซลูชนัทางเทคโนโลยีเสนอให้แก่ผูใ้ชง้านโดยตรง (End User) ดงักล่าว  
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หน่วย : ล้านบาท 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มนีาคม 

ปี 2563 2563 2564 2565 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. สถาบนัการเงิน (BFSI) 78.96 42.44 61.41 22.01 54.31 32.21 

2. อุตสาหกรรม (Enterprise) 72.58 39.01 90.70 32.52 39.97 23.71 

3. รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (Government) 12.74 6.85 53.54 19.19 40.50 24.02 

4. โทรคมนาคม (Telecom & ISP) 12.04 6.47 24.19 8.67 12.33 7.32 

5. อนืๆ (Others) 9.72 5.22 49.11 17.61 21.48 12.74 

รายได้จากการขาย 186.04 100.00 278.95 100.00 168.59 100.00 

  

กลุ่มผูใ้ชง้าน (End user) หลกัไดแ้ก่ กลุ่มสถาบนัการเงินตามมาดว้ยกลุ่มรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจซึงในระหว่างงวดสามเดือน

สินสุดวนัที  มีนาคม  บริษทั ฯ มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ผา่นผูรั้บเหมารวบรวมระบบและเทคโนโลยี (System integrator: 

SI) ให้แก่ผูใ้ชง้านโดยตรง (End User) ทงัสองกลุ่มดงักล่าว รวมอยูที่ร้อยละ 56.23  

รายไดจ้ากการขายในไตรมาสแรกปี  อยูท่ี 168.59 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 110.36 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัปี 256  หรือ

ลดลงร้อยละ 39.56 โดยหลกัเกิดจากสภาวะชิปขาดตลาด (Semiconductor shortage) ซึงเริมรุนแรงตงัแต่ปี  ทาํให้เจา้ของผลิตภณัฑ ์

(Vendors) สามารถส่งมอบสินคา้ประเภทฮาร์ดแวร์ให้กบับริษทั ฯ ไดช้า้ลง บริษทั ฯ จึงส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดช้า้ลงเช่นกนั ส่งผลให้

รายไดร้วมลดลง 

รายได้จากการให้บริการ 

หน่วย : ล้านบาท 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มนีาคม 

ปี 2563 2563 2564 2565 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1.บริการบาํรุงรักษาระบบ  2.82 85.15 2.23 69.07 3.26 56.14 

2.บริการติดตงั 0.47 14.09 0.44 13.76 2.32 40.06 

3.บริการฝึกอบรม 0.03 0.76 0.55 17.16 0.22 3.80 

รวมรายได้จากการบริการ 3.31 100.00 3.23 100.00 5.80 100.00 

 

รายได้จากการให้บริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ การให้บริการบํารุงรักษาระบบ (Maintenance Service) การ

ให้บริการติดตงั (Installation Service) และการให้บริการฝึกอบรม (Training Service) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการจาํนวน 5.80 ลา้นบาท เพิมขึน .  

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยเพิมขึนจากรายไดค้่าบริการติดตงั และค่าบริการบาํรุงรักษา

ระบบ  
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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 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มนีาคม 

 2563 2564 2565 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการขายซอฟตแ์วร์ในปีแรก 68.49 36.17 126.55 44.85 48.48 27.80 

2. รายไดจ้ากการต่ออายแุละบาํรุงรักษาระบบซอฟตแ์วร์ (MA) 75.40 39.82 94.35 33.44 94.36 54.11 

3. รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการอืนๆ 45.46 24.01 61.27 21.71 31.54 18.09 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 189.35 100.00 282.17 100.00 174.38 100.00 

 

รายได้อืน  

รายไดอ้นื ประกอบดว้ย ดอกเบียรับ ค่าเช่ารับ และค่าดาํเนินงานจากการจดักิจกรรม เป็นตน้สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

 มีนาคม  มีรายไดอื้น .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดร้วม เพิมขึน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  สาเหตุ

หลกัเนืองจากในไตรมาสนี มีรายไดจ้ากการให้เช่า Hardware และรายไดจ้ากการส่งเสริมและรักษาระดบัการจา้งงานในธุรกิจ SMEs

จาํนวน .  ลา้นบาท และ .  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ต้นทุนขายและบริการ และกําไรขันต้น 

หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มนีาคม 

 
2563 2564 2565 

มลูคา่ ร้อยละ มลูคา่ ร้อยละ มลูคา่ ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 189.35 100.00 282.17 100.00 174.38 100.00 

ตน้ทนุขายและบริการ (150.59) (79.53) (224.36) (79.51) (149.15) (85.53) 

กําไรขนัต้น 38.76 20.47 57.81 20.49 25.23 14.47 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม  บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขนัตน้อยู่ที ร้อยละ .  ลดลงเมือเทียบกบัปีก่อน 

สาเหตุหลกัเนืองจากผลกระทบของสถานการณ์ Semiconductor shortage ทาํให้การจัดส่งสินค้าจากเจา้ของผลิตภณัฑ์มีความล่าช้า 

รวมถึงความผนัผวนของค่าเงินบาททีอ่อนค่าลง ทาํให้ราคาสินคา้จากเดิมทีตงัไว ้ณ วนัทีเสนอราคาให้ลูกคา้ ปรับตวัสูงขึนในวนัที

ไดรั้บสินคา้จริง รวมทงัเจา้ของผลิตภณัฑมี์การขึนราคาสินคา้ในระหว่างงวด ทาํให้กาํไรขนัตน้ลดลง   
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มนีาคม 

2563 2564 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 6.63 63.04 6.23 60.38 6.50 63.98 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 1.26 12.00 0.37 3.60 0.71 6.99 

ค่านายหนา้ 1.47 13.94 2.72 26.40 0.95 9.35 

ค่าใชจ่้ายในการขายอนืๆ 1.16 11.02 0.99 9.62 2.00 19.68 

รวม 10.51 100.00 10.32 100.00 10.16 100.00 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม  บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายจาํนวน 10.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.79 

ของรายไดร้วม โดยค่าใชจ้่ายในการขายสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม  ลดลงเลก็นอ้ยเมือเทียบกบังวดเดียวกนัของ

ปี  จาํนวน 0.16 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.56  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มนีาคม 

2563 2564 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 6.10 49.25 5.54 54.77 7.19 60.78 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 3.63 29.29 1.13 11.18 1.66 14.03 

ค่าเสือมราคา 1.90 15.29 1.53 15.10 1.50 12.68 

ค่าเช่า 0.01 0.04 - - - - 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 0.40 3.25 0.54 5.30 0.59 4.99 

ค่าใชจ่้ายบริหารอืนๆ 0.36 2.88 1.38 13.65 0.89 7.52 

รวม 12.39 100.00 10.12 100.00 11.83 100.00 

 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกั ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายพนกังานและค่าธรรมเนียมวชิาชีพ สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม 

 บริษทั ฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารจาํนวน .  ลา้นบาท เพมิขึนเมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน .  ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ .  โดยสาเหตุหลกัเนืองจากค่าใช้จ่ายพนักงานทีสูงขึนประมาณ .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  ตามจาํนวน

พนกังานทีเพิมขึนและการปรับเงินเดือนประจาํปี และค่าธรรมเนียมวิชาชีพทีเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาทเนืองจากค่าใชจ้่ายในการ

จดัเตรียมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจดัทาํรายงานประจาํปี  
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กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิ    

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม   บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิอยูท่ี 3.42 ลา้นบาท ลดลงเมือเทียบกบังวดเดียวกนัปี 

2564 จาํนวน 24.36 ลา้นบาท หรือร้อยละ 87.69 โดยอตัรากาํไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม  อยู่ทีร้อยละ 

1.95 ลดลงเมือเทียบกบัปีก่อน โดยหลกัมาจากกาํไรขนัตน้ทีลดลง รวมถึงส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ .  ลา้นบาท 

และขาดทุนจากสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน .  ลา้นบาท 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ภาพรวมของสินทรัพย์ 

ณ วนัที  มีนาคม   และวนัที  ธันวาคม   บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 714.06 ล้านบาท และ .  ล้านบาท 

ตามลาํดบั รายละเอยีดแต่ละรายการสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

สินทรัพย์หมุนเวียน  

ณ วนัที  มีนาคม   และวนัที  ธันวาคม   บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 626.85 ลา้นบาท และ 656.26 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 87.79 และร้อยละ 89.16 ของสินทรัพยร์วมในแต่ละงวด ตามลาํดบั โดยสินทรัพยห์มุนเวียนหลกั ไดแ้ก่ เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน สินคา้คงเหลือ และลูกหนีตามสัญญาเช่าส่วนทีครบกาํหนดในหนึงปี - สุทธิ 

โดยแต่ละรายการสามารถอธิบายไดด้งันี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัที  มีนาคม   และวนัที  ธนัวาคม   บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 379.92 ลา้นบาท 

และ 402.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ ไดท้าํการจ่ายชาํระเจ้าหนี

การคา้ และซือสินคา้เพอืขายในระหว่างงวด 
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ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 

รายการ 
ณ  วันที 31 ธันวาคม ณ วันที  มีนาคม 

2563 2564 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนีการคา้  129.05 96.74 170.14 97.37 145.85 98.85 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 2.51 1.44 -  

รายไดค้า้งรับ 3.00 2.25 2.68 1.53 1.90 1.29 

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน / 

หนีสงสัยจะสูญ 

(2.00) (1.50) (2.40) (1.37) (2.21) (1.50) 

รวมลูกหนกีารค้า – สุทธ ิ 130.05 97.49 172.93 98.97 145.54 98.64 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 3.14 2.36 1.61 0.92 1.59 1.08 

ลูกหนีพนกังาน 0.13 0.10 0.20 0.11 0.26 0.18 

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการอนื 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.10 

ดอกเบียคา้งรับ – กิจการทีเกียวขอ้งกนั 0.07 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมลูกหนอืีน 3.35 2.51 1.81 1.03 2.01 1.36 

รวมลูกหนกีารค้าและลกูหนีอืน - สุทธ ิ 133.39 100.00 174.74 100.00 147.55 100.00 

 

ณ วนัที  มีนาคม   และวนัที  ธันวาคม   บริษทัฯ มีลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนจาํนวน .  ลา้นบาท และ 

.  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .  และร้อยละ 23.74 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดับ โดย ณ วนัที 31 มีนาคม  บริษทัฯ มี

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัรายไดที้ลดลงในไตรมาส  ปี 2565  

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

ณ วนัที  มีนาคม   และวนัที  ธันวาคม   บริษทั ฯ มีสินทรัพยท์างการเงินจาํนวน .  ลา้นบาท และ .  

ลา้นบาท ตามลาํดบัโดยบริษทั ฯ ไดเ้ริมลงทุนในตราสารหนีทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดในไตรมาส 4 ปี 2564 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าส่วนทีครบกาํหนดในหนึงปี - สุทธิ 

ณ วนัที  มีนาคม   บริษทั ฯ มีลูกหนีตามสัญญาเช่าส่วนทีครบกาํหนดในหนึงปี - สุทธิ จาํนวน .  ลา้นบาท โดยเป็น

ลูกหนีทีเกิดจากการให้เช่าซืออุปกรณ์ซอฟแวร์แก่กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั ซึงจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน 

สินคา้คงเหลือ 

 ณ วนัที  มีนาคม   และวนัที  ธันวาคม   บริษทั ฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิ จาํนวน .  ลา้นบาท และ 5.14 

ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทีสงัซือเพอืรอนาํส่งให้แก่ลูกคา้ตามคาํสังซือ 

ซึงบริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการจดัเก็บสินค้าคงคลงัเพือจาํหน่าย โดย ณ วนัที 31 มีนาคม  บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือเพิมขึนเมือ

เทียบกบั ณ วนัที  ธันวาคม  เนืองจากเจา้ของผลิตภณัฑ์ (Vendor) ไดท้าํการจดัส่งสินคา้ให้กบับริษทั ฯ โดยเป็นสินคา้ทีรอการ

จดัส่งให้กบัลูกคา้ 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ณ วนัที  มีนาคม   และวนัที  ธันวาคม   บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวน .  ลา้นบาท และ .  

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  และร้อยละ .  ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เงินฝากทีติด

ภาระคาํประกนั ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ดงัมีรายละเอยีดต่อไปนี 

 

 

เงินฝากทีติดภาระคาํประกนั 

 ณ วนัที  มีนาคม   และวนัที  ธันวาคม   บริษทั ฯ มีเงินฝากทีติดภาระคาํประกนัจาํนวน .  ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ .  และร้อยละ .  ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั รายการดงักล่าวเป็นเงินฝากของบริษทั ฯ ไปเป็นหลกัประกนัวงสินเชือ

กบัสถาบนัการเงิน  

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

บริษทัฯ มีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้งประกอบดว้ยรายการหลกั ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า ณ วนัที  มีนาคม   และวนัที  ธันวาคม   จาํนวน .  ลา้นบาท และ 23.22 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั โดยเพิมขึน .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  เมือเทียบกบั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลกัมาจากสินทรัพย์

สิทธิการใช ้ซึงบริษทั ฯ ไดบ้นัทึกรายการค่าเช่าออฟฟิศสํานกังานเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามการประกาศมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที 16 (TFRS16) โดยในไตรมาส  ปี  บริษัท ฯ ได้ทาํสัญญาเช่าอาคารเพือใช้เป็นศูนย์ให้บริการด้านเทคนิค 

(Technical Support Center) ทาํให้สินทรัพยสิ์ทธิการเช่าเพิมขึน 

 

ภาพรวมของหนีสิน 

 โครงสร้างหนีสินของบริษัท 

ณ วนัที  มีนาคม   และวนัที  ธันวาคม   บริษทัฯ มีหนีสินรวม .  ล้านบาท และ .  ล้านบาท 

ตามลาํดบั หนีสินรวม ณ วนัที  มีนาคม  ลดลงจาก ณ วนัที  ธนัวาคม  จาํนวน .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  

สาเหตุหลกัมาจากเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื ทงันีรายละเอียดแต่ละรายการสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

หนีสินหมุนเวียน 

ณ วนัที 31 มีนาคม   และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีหนีสินหมุนเวียนจาํนวน .  ลา้นบาท และ .  ลา้นบาท 

คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ .  และ ร้อยละ .  ของหนีสินรวม มีรายการหลกั  คือ เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน และรายได้รับ

ล่วงหนา้  
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เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 

เจ้าหนีการคา้ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ซึงผูพ้ฒันาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ทีบริษทั ฯ ซือสินคา้มาเพือ

จาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ ณ วนัที 31 มีนาคม   บริษทัฯ มีเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนจาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 

40.63 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ .  เป็นผลต่อเนืองมาจากการทีเจา้ของผลิตภณัฑส์ามารถส่งมอบสินคา้ให้บริษทั ฯ ไดช้า้ลงจาก

สภาวะขาดแคลนชิปในตลาด ทาํให้ยอดคงเหลือของเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืลดลง รวมทงับริษทั ฯ มีการจ่ายชาํระหนีให้กบัเจา้หนี

การคา้เร็วขึน เนืองจากมีสภาพคล่องทีดี 

 

รายไดรั้บล่วงหน้า - หมุนเวยีน 

รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า ส่วนใหญ่มาจากลูกคา้ทีซือการให้บริการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ ซึงบริษทัฯ รับเงินจากลูกค้า

ดงักล่าวก่อนการให้บริการจริง โดย ณ วนัที 31 มีนาคม   บริษทัฯ มีรายไดรั้บล่วงหน้าหมุนเวียนเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท 

เนืองจากจาํนวนลูกคา้ทีซือบริการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ยงัคงเพิมขึนอยา่งต่อเนือง สอดคลอ้งกบัความสามารถและความเชียวชาญในการ

ให้บริการของบริษทัฯ ทีเพมิสูงขึนในแต่ละปี 

 

หนีสินไม่หมุนเวียน 

ณ วนัที 31 มีนาคม   และ 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัฯ มีหนีสินไม่หมุนเวียนจาํนวน .  ลา้นบาท และ .  ลา้นบาท 

ตามลาํดับ โดยหนีสินไม่เหมุนเวียนหลกัได้แก่ รายได้รับล่วงหน้า หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  และภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังาน  

หนีสินสญัญาเช่าการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม   และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีหนีสินสญัญาเช่าการเงินจาํนวน .  ลา้นบาท และ .  ลา้น

บาท  ตามลาํดบั โดยหนีสินทางการเงินเกิดจากการทีบริษทัฯ ไดบ้นัทึกรายการค่าเช่าออฟฟิศสํานกังานเป็นหนีสินสัญญาเช่าการเงิน

ตามการประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 (TFRS16) โดยในไตรมาส  ปี  บริษทั ฯ ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารเพือ

ใชเ้ป็นศูนยใ์ห้บริการดา้นเทคนิค (Technical Support Center) ทาํให้หนีสินสญัญาเช่าเพิมขึน 

 

ภาพรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที  มีนาคม   และ  ธนัวาคม   บริษทั ฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน .  ลา้นบาท และ .  ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ฯ ณ วนัที  มีนาคม  เพมิขึน .  ลา้นบาท โดยเพมิขึนจากผลประกอบการของบริษทั ฯ 

ในไตรมาส  /  จาํนวน .  ลา้นบาท 
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 

รายการ 
ณ วันที / สําหรับปี  สินสุดวันท ี31 ธันวาคม ณ วันที / สําหรับงวด 3 เดือน  

สินสุดวันที 31 มีนาคม 

2563 2564 2565 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.42 4.74 6.24 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.01 4.06 5.14 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.68 0.28 0.24 

วงจรเงินสด    

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั) 85.99 64.52 85.52 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย (วนั) 40.14 25.94 21.11 

ระยะเวลาชาํระหนีเฉลีย (วนั) 71.45 60.26 47.51 

วงจรเงินสด (วนั) 54.69 30.19 59.11 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว และอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัที 31 มีนาคม   อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อยู่ที .  เท่า และ .  เท่า ตามลาํดับ 

เพมิขึนจาก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 เนืองจากบริษทัยงัมีกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯ มีสภาพคล่องทีดีรวมทงั

ไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนทวัไปครังแรก (IPO) ทาํให้บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องทีดี ในขณะทีอตัราส่วน

หนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อยูท่ี .  เท่า ลดลงเลก็นอ้ยเมือเทียบกบั ณ วนัที  ธนัวาคม  จากเจา้หนีการคา้ทีลดลง 

 

วงจรเงินสด 

ณ วนัที  มีนาคม   บริษทั ฯ มีวงจรเงินสดอยู่ที .  วนั เพิมขึนจากปี 2564 จาํนวน .  วนั โดยหลกัเกิดจาก 1) 

ระยะเวลาการเก็บหนีเฉลียเพิมขึน  วนั ) ระยะเวลาขายสินคา้เฉลียลดลง 4.83 วนั เนืองจากบริษทัฯ สามารถจาํหน่ายและจดัส่ง

สินคา้ส่วนใหญ่ในงวด เนืองจากความตอ้งการใช้สินคา้ของลูกคา้ และ ) ระยะเวลาชาํระหนีเฉลียลดลง .  วนั เนืองจากบริษทัฯ มี

สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ทีดีจากผลประกอบการของบริษทัฯ ในไตรมาส  ปี 2565 ทางบริษทัฯ จึงไดช้าํระหนีแก่เจา้ของผลิตภณัฑ์ 

(Vendor) เร็วขึน 

 


