
ที่ ADD 19/2565

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2565

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 

พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมัติรบัรองงบการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้นัน้

บรษิัทขอสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของบรษิัท ดงันี ้



ผลการด าเนินงาน หน่วย: ลา้นบาท

1Q2564 1Q2565 เพิม่/(ลด) % เพิม่/(ลด)

รายได้จากการใหบ้ริการ 134.75              110.47              (24.27)               -18.01%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร (92.05)                  (76.99)                  15.05                    -16.35%

ก าไรขัน้ต้น 42.70                33.48                (9.22)                -21.59%

รายไดอ่ื้น 0.08                      0.60                      0.51                      615.28%

ค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิาร (1.13)                    (1.29)                    (0.16)                    13.82%

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     (11.29)                  (7.77)                    3.51                      -31.13%

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 0.03                      0.03                      0.00                      0.25%

ตน้ทนุทางการเงิน (0.08)                    (0.06)                    0.02                      -22.49%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30.31                24.98                (5.33)                -17.59%

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (3.75)                    (3.75)                    (0.00)                    0.03%

ก าไรส าหรับงวด 26.56                21.23                (5.33)                -20.08%

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 26.56                21.23                (5.33)                -20.08%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 31.69% 30.31%

อตัราก าไรสทุธิ 19.71% 19.22%

ผลการด าเนินงาน 

(งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ)

งวดสามเดือน

รายได้และต้นทุนจากการให้บริการ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัสามารถแบง่เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. การใหบ้รกิารดจิิทลัคอนเทนตผ่์านช่องทาง

โทรคมนาคม 2. การใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ 3. การใหบ้รกิารโฆษณา

ผ่านอินเทอรเ์น็ตส าหรบัสินคา้และบรกิาร ซึ่งมีตวัเลขรายไดแ้ละตน้ทนุ ดงันี ้



รายได้และต้นทุนจากการให้บริการตามประเภทบริการ หน่วย: ลา้นบาท

1Q2564 1Q2565 เพิม่/(ลด) % เพิม่/(ลด)

การใหบ้ริการดิจิทลัคอนเทนตผ์่านช่องทางโทรคมนาคม

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 116.58                     91.38                       (25.20)                     -21.62%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร (84.95)                     (67.90)                     17.05                       -20.07%

ก าไรขัน้ตน้ 31.63                       23.48                       (8.15)                       -25.76%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 27.13% 25.70%

การใหบ้ริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 18.08                       18.80                       0.72                         4.00%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร (6.43)                       (8.38)                       (1.95)                       30.33%

ก าไรขัน้ตน้ 11.65                       10.42                       (1.23)                       -10.54%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 64.44% 55.43%

การใหบ้ริการโฆษณาผ่านอินเทอรเ์น็ตส าหรับสินค้าและบริการ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 0.09                         0.30                         0.20                         217.39%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร (0.67)                       (0.72)                       (0.05)                       7.44%

ก าไรขัน้ตน้ (0.58)                       (0.42)                       0.16                         -26.95%

อตัราก าไรขัน้ตน้ -610.54% -140.52%

รายได้และต้นทุน

จากการใหบ้ริการ

 งวดสามเดือน

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดจิิทลัคอนเทนตผ่์านช่องทางโทรคมนาคม

ในไตรมาส 1/2565 รายไดจ้ากการใหบ้ริการดิจิทัลคอนเทนตผ่์านช่องทางโทรคมนาคม มีจ านวน 91.38 ลา้น

บาท ลดลงจากไตรมาส 1/2564 จ านวน 25.20 ล้านบาท หรือลดลง 21.62% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอจาก

สถานการณ์โรคระบาดและปัญหาเงินเฟ้อซึ่งส่งผลกระทบต่อก าลังซือ้ของผูบ้ริโภคในวงกวา้ง ในขณะที่ก า ไรขั้นตน้มี

จ านวน 23.48 ลา้นบาท ลดลง 8.15 ลา้นบาท หรือลดลง 25.76% โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับ 25.70% ลดลงจากไตร

มาส 1/2564  ที่มีอัตราก าไรขั้นตน้เท่ากับ 27.13% เนื่องจากตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดใ้หแ้ก่คู่คา้ดา้นการตลาดในช่องทาง

ออนไลนโ์ดยเฉล่ียมีอตัราส่วนแบ่งรายไดท้ี่สงูขึน้ 



รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์

ในไตรมาส 1/2565 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์

มีจ านวน 18.80 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1/2564 จ านวน  0.72 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 4.00% และมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 

10.42 ลา้นบาท ลดลง 1.23 ลา้นบาท หรือลดลง 10.54% โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 55.43% ลดลงจากไตรมาส 

1/2564 ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้เทา่กบั 64.44% เนื่องจากตน้ทนุคา่บรกิารคลาวดเ์ซิรฟ์เวอรแ์ละตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน

เพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัโครงการใหมใ่นอนาคต

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโฆษณาผ่านอินเทอรเ์น็ตส าหรบัสินคา้และบรกิาร

ในไตรมาส 1/2565 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโฆษณาผ่านอินเทอรเ์น็ตส าหรบัสินคา้และบรกิาร มจี านวน 0.30

ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2564 จ านวน 0.20 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 217.39% เนื่องจากลกูคา้กลุ่มผูพ้ฒันา

อสงัหารมิทรพัยม์กีารใชจ้่ายดา้นส่ือโฆษณาเพิม่ขึน้ และมีขาดทนุขัน้ตน้จ านวน 0.42 ลา้นบาท เนื่องจากตน้ทนุส่วนใหญ่

เป็นตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานซึ่งเป็นตน้ทนุคงที่

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

ในไตรมาส 1/2565 ค่าใชจ้่ายในการใหบ้ริการ มีจ านวน 1.29 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2564 จ านวน

0.16 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 13.82% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการปรบัตวัเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในไตรมาส 1/2565 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร มีจ านวน 7.77 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1/2564 จ านวน 3.51 

ลา้นบาท หรือลดลง 31.13% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของผลขาดทุนดา้นเครดิตที่แปรผันตามการลดลงของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดิจิทลัคอนเทนตผ่์านช่องทางโทรคมนาคม

ต้นทนุทางการเงนิ

ในไตรมาส 1/2565 ตน้ทนุทางการเงิน มีจ านวน 0.06 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1/2564 จ านวน 0.02 ลา้นบาท 

หรือลดลง 22.49% เนื่องจากมลูค่าของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าลดลง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

ในไตรมาส 1/2565 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้มีจ านวน 3.75 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1/2564 คิดเป็น 0.03% 

เนื่องจากก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่ลดลงส่วนใหญ่คือก าไรของบรษิัทย่อยที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุและไดร้บัการ

ยกเวน้ภาษีเงินได ้จึงท าใหส้ดัส่วนของค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้่อก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้



ก าไรส าหรับงวดและก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

ในไตรมาส 1/2565 ก าไรส าหรบังวดและก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด มจี านวน 21.23 ลา้นบาท ลดลงจากไตร

มาส 1/2564 จ านวน 5.33 ลา้นบาท หรือลดลง 20.08% โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

ดิจิทลัคอนเทนตผ่์านช่องทางโทรคมนาคม

ฐานะการเงนิ หน่วย: ลา้นบาท

ฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 ณ 31 มีนาคม 2565 เพิม่/(ลด) % เพิม่/(ลด)

สนิทรพัยร์วม 649.62                       648.58                       (1.03)                          -0.16%

หนีส้นิรวม 99.83                         77.56                         (22.26)                        -22.30%

สว่นของเจา้ของรวม 549.79                       571.02                       21.23                         3.86%

สินทรัพยร์วม

สินทรพัยร์วมส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้

อื่นและสินทรพัยท์ี่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สินทรพัยร์วมของบริษัทมีจ านวน 648.58 ลา้นบาท ลดลง 

1.03 ลา้นบาท หรือลดลง 0.16% จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

หนีส้นิรวม

หนีสิ้นรวมส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบดว้ยเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 หนีสิ้นรวม

ของบริษัทมีจ านวน 77.56 ลา้นบาท ลดลง 22.26 ลา้นบาท หรือลดลง 22.30% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นลดลงจ านวน 20.14 ลา้นบาท โดยเป็นการลดลงตามการลดลงของตน้ทนุ

ส่วนแบ่งรายไดใ้หแ้ก่คู่คา้ดา้นการตลาด ซึ่งแปรผนัตามรายไดก้ารใหบ้รกิารดิจิทลัคอนเทนตผ่์านช่องทางโทรคมนาคม

ส่วนของเจ้าของรวม

ส่วนของเจา้ของรวมของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 571.02 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21.23 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มขึน้ 3.86% จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตเุนื่องจากก าไรสะสมที่เพิม่ขึน้ตามผลประกอบการของ

บรษิัทในไตรมาส 1/2565

ขอแสดงความนบัถือ

          

          (นายสมโภช ทนตุนัตวิงศ)์

           กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน


