
ที่ ADD 12/2564

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 15 พฤศจกิายน 

2564 ไดม้ีมติอนมุตัิรบัรองงบการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซึง่ผ่านการสอบ

ทานจากผูส้อบบญัชีแลว้นัน้

บรษิัทขอสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของบรษิัท ดงันี ้



ผลการด าเนินงาน หน่วย: ลา้นบาท

3Q2563 3Q2564 เพิม่/(ลด) % เพิม่/(ลด) 9M2563 9M2564 เพิม่/(ลด) % เพิม่/(ลด)

รายได้จากการใหบ้ริการ 80.79   124.30  43.51     53.86% 229.98   387.08   157.10   68.31%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร (53.56)  (86.64)   (33.08)    61.77% (148.95)  (266.34)  (117.39)  78.81%

ก าไรขัน้ต้น 27.23   37.66   10.43     38.30% 81.03    120.73   39.71     49.00%

รายไดอ่ื้น 0.04     0.06      0.02        57.94% 0.10       0.21       0.11        115.92%

ค่าใชจ้่ายในการขาย (0.86)    (1.25)     (0.40)      46.52% (3.30)      (5.59)      (2.29)      69.39%

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     (6.43)    (9.68)     (3.25)      50.58% (19.23)    (30.12)    (10.89)    56.66%

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุใน

บรษัิทรว่ม

0.03     0.03      0.00        9.21% 0.06       0.10       0.04        73.41%

ตน้ทนุทางการเงิน (0.07)    (0.09)     (0.02)      26.99% (0.19)      (0.25)      (0.06)      29.04%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19.95   26.74   6.79      34.03% 58.46    85.08    26.62     45.54%

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (3.26)    (3.53)     (0.27)      8.27% (10.29)    (10.81)    (0.52)      5.08%

ก าไรส าหรับงวด 16.69   23.21   6.52      39.06% 48.17    74.27    26.10     54.18%

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส  าหรบังวด -       -        -         N/A -         -         -         N/A

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 16.69   23.21   6.52      39.06% 48.17    74.27    26.10     54.18%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 33.71% 30.30% 35.23% 31.19%

อตัราก าไรสทุธิ 20.66% 18.67% 20.95% 19.19%

ผลการด าเนินงาน 

(งบก าไรขาดทุน)

งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน

รายได้และต้นทุนจากการให้บริการ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัสามารถแบง่เป็น 3 กลุ่ม คอื 1. การใหบ้รกิารดิจิทลัคอนเทนตผ่์านช่องทาง

โทรคมนาคม 2. การใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ 3. การใหบ้รกิารโฆษณาผ่าน

อินเทอรเ์น็ตส าหรบัสินคา้และบรกิาร ซึ่งมีตวัเลขรายไดแ้ละตน้ทนุ ดงันี ้



รายได้และต้นทุนจากการให้บริการตามประเภทบริการ หน่วย: ลา้นบาท

3Q2563 3Q2564 เพิม่/(ลด) % เพิม่/(ลด) 9M2563 9M2564 เพิม่/(ลด) % เพิม่/(ลด)

การใหบ้ริการดิจิทลัคอนเทนตผ์่านช่องทางโทรคมนาคม

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 69.64      106.99    37.35      53.63% 188.30    333.01    144.70    76.85%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร (47.66)     (77.56)     (29.90)    62.74% (132.04)   (242.38)   (110.33)  83.56%

ก าไรขัน้ตน้ 21.98      29.43      7.45        33.88% 56.26      90.63      34.37      61.09%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 31.56% 27.51% 29.88% 27.22%

การใหบ้ริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 10.98      17.24      6.25        56.93% 41.25      53.81      12.56      30.44%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร (5.12)       (8.41)       (3.28)      64.08% (14.40)     (21.94)     (7.54)      52.34%

ก าไรขัน้ตน้ 5.86        8.83        2.97        50.67% 26.85      31.86      5.02        18.69%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 53.35% 51.22% 65.08% 59.22%

การใหบ้ริการโฆษณาผ่านอินเทอรเ์น็ตส าหรับสินค้าและบริการ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 0.16        0.07        (0.09)      -53.93% 0.42        0.26        (0.16)      -37.66%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร (0.77)       (0.67)       0.10        -12.98% (2.50)       (2.02)       0.48        -19.21%

ก าไรขัน้ตน้ (0.61)       (0.60)       0.01        -2.11% (2.08)       (1.76)       0.32        -15.46%

อตัราก าไรขัน้ตน้ -376.64% -800.22% -492.82% -668.35%

รายได้และต้นทุน

จากการใหบ้ริการ

งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดจิิทลัคอนเทนตผ่์านช่องทางโทรคมนาคม

ในไตรมาส 3/2564 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดจิิทลัคอนเทนตผ่์านช่องทางโทรคมนาคม มจี านวน 106.99 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2563 จ านวน 37.35 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 53.63% เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนคูค่า้ดา้นการตลาด

ในช่องทางออนไลนซ์ึง่ท าใหก้ารใหบ้รกิารสามารถเขา้ถงึกลุ่มผูใ้ชโ้ทรศพัทท์ี่มีความหลากหลายมากขึน้ และมีก าไรขัน้ตน้

จ านวน 29.43 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 7.45 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 33.88% โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 27.51% ลดลงจากชว่ง

เดียวกนัของปีก่อนที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 31.56% เนื่องจากตน้ทนุส่วนแบ่งรายไดใ้หแ้กคู่่คา้ดา้นการตลาดในช่องทาง

ออนไลนโ์ดยเฉล่ียมีอตัราส่วนแบ่งรายไดท้ี่สงูขึน้ 

ส าหรบังวดเกา้เดอืนของปี 2564 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดจิิทลัคอนเทนตผ่์านช่องทางโทรคมนาคม มีจ านวน 

333.01 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 144.70 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 76.85% เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนคู่คา้ดา้นการตลาดในช่องทาง

ออนไลนซ์ึ่งท าใหก้ารใหบ้รกิารสามารถเขา้ถงึกลุ่มผูใ้ชโ้ทรศพัทท์ี่มีความหลากหลายมากขึน้ และมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 90.63 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 34.37 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 61.09% โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 27.22% ลดลงจากชว่งเดียวกนัของปี



ก่อนที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 29.88% เนื่องจากตน้ทนุส่วนแบ่งรายไดใ้หแ้กคู่่คา้ดา้นการตลาดในช่องทางออนไลน์โดยเฉล่ีย

มีอตัราส่วนแบ่งรายไดท้ี่สงูขึน้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์

ในไตรมาส 3/2564 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ มี

จ านวน 17.24 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2563 จ านวน 6.25 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 56.93% เนื่องจากบรษิัทมีการ

ใหบ้รกิารโครงการใหม่แก่ลกูคา้กลุ่มผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 8.83 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2.97 ลา้น

บาท หรือเพิ่มขึน้ 50.67% โดยมอีตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 51.22% ลดลงจากชว่งเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขัน้ตน้เทา่กบั 

53.35% เนื่องจากตน้ทนุคา่บรกิารคลาวดเ์ซิรฟ์เวอรแ์ละตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานเพิ่มขึน้

ส าหรบังวดเกา้เดอืนของปี 2564 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัอปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ มีจ านวน 53.81 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 12.56 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 30.44% เนื่องจากบรษิัทมีการใหบ้รกิารโครงการ

ใหม่แก่ลกูคา้กลุ่มผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 31.86 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5.02 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้

18.69% โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 59.22% ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 65.08% เนื่องจาก

ตน้ทนุค่าบรกิารคลาวดเ์ซิรฟ์เวอรแ์ละตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานเพิ่มขึน้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโฆษณาผ่านอินเทอรเ์น็ตส าหรบัสินคา้และบรกิาร

ในไตรมาส 3/2564 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโฆษณาผ่านอินเทอรเ์น็ตส าหรบัสินคา้และบรกิาร มจี านวน 0.07 ลา้น

บาท ลดลงจากไตรมาส 3/2563 จ านวน 0.09 ลา้นบาท หรือลดลง 53.93% เนื่องจากลกูคา้กลุ่มผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยย์งัคง

มีการใชจ้า่ยดา้นส่ือโฆษณาลดลงตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโควดิ-19 และมีขาดทนุขัน้ตน้จ านวน 0.60 ลา้น

บาท เนื่องจากตน้ทนุส่วนใหญ่เป็นตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานซึ่งเป็นตน้ทนุคงที่ ส่งผลใหง้วดเกา้เดือนของปี 2564 รายได้

จากการใหบ้รกิารโฆษณาผ่านอนิเทอรเ์น็ตส าหรบัสินคา้และบรกิาร มีจ านวน 0.26 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

จ านวน 0.16 ลา้นบาท หรือลดลง 37.66% และมีขาดทนุขัน้ตน้จ านวน 1.76 ลา้นบาท

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในไตรมาส 3/2564 ค่าใชจ้่ายในการขาย มีจ านวน 1.25 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2563 จ านวน 0.40 ลา้น

บาท หรือเพิ่มขึน้ 46.52% เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เพิ่มขึน้ตามการขยายการให้บริการดิจิทัลคอนเทนตผ่์าน

ช่องทางโทรคมนาคม ส าหรบังวดเกา้เดือนของปี 2564 ค่าใชจ้่ายในการขาย มีจ านวน 5.59 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน จ านวน 2.29 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 69.39% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการจดักจิกรรมประชาสมัพนัธข์อ้มลูของบรษิทั

ในช่วงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) ในเดือนพฤษภาคม 2564



ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในไตรมาส 3/2564 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร มีจ านวน 9.68 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2563 จ านวน 3.25 ลา้น

บาท หรือเพิ่มขึน้ 50.58% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึกทัง้ผลขาดทนุดา้นเครดิตจากการรบัช าระและ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้เป็นค่าใชจ้่ายในการบริหารโดยมีผลตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ส าหรบังวดเกา้เดือน

ของปี 2564 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร มีจ านวน 30.12 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 10.89 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มขึน้ 56.66% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกทั้งผลขาดทุนดา้นเครดิตจากการรับช าระและผล

ขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้เป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารโดยมีผลตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2564  

ต้นทนุทางการเงนิ

ในไตรมาส 3/2564 ตน้ทนุทางการเงิน มจี านวน 0.09 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2563 จ านวน 0.02 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มขึน้ 26.99% เนื่องจากมลูค่าของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่เพิม่ขึน้ ส าหรบังวดเกา้เดือนของปี 2564 ตน้ทนุทางการเงิน มี

จ านวน 0.25 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 0.06 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้ 29.04% เนื่องจากมลูคา่ของ

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่เพิ่มขึน้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

ในไตรมาส 3/2564 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้มจี านวน 3.53 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2563 จ านวน 0.27 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มขึน้ 8.27% เนื่องจากก าไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ ส าหรบังวดเกา้เดือนของปี 2564 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ มี

จ านวน 10.81 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 0.52 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้ 5.08% เนื่องจากก าไรก่อน

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดเ้พิม่ขึน้ โดยก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดท้ี่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากการด าเนินงานของบรษิัทย่อยที่ไดร้บั

การส่งเสรมิการลงทนุและไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินได ้ จงึท าใหอ้ตัราการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้  ่ากวา่อตัราการ

เพิ่มขึน้ของก าไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้

ก าไรส าหรับงวดและก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

ในไตรมาส 3/2564 ก าไรส าหรบังวดและก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด มีจ านวน 23.21 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 

3/2563 จ านวน 6.52 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 39.06% โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการขยายการใหบ้รกิารดจิิทลัคอนเทนตผ่์าน

ช่องทางโทรคมนาคม ส าหรบังวดเกา้เดือนของปี 2564 ก าไรส าหรบังวดและก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด มีจ านวน 74.27 ลา้น

บาท เพิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 26.10 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 54.18% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายการ

ใหบ้รกิารดจิิทลัคอนเทนตผ่์านชอ่งทางโทรคมนาคม



ฐานะการเงนิ หน่วย: ลา้นบาท

ฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่/(ลด) % เพิม่/(ลด)

สนิทรพัยร์วม 653.74                       183.22                       470.52                       256.81%

หนีส้นิรวม 104.43                       92.66                         11.77                         12.70%

สว่นของเจา้ของรวม 549.32                       90.56                         458.75                       506.58%

สินทรัพยร์วม

สินทรพัยร์วมส่วนใหญ่ของบรษิัทประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น

และสินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัยร์วมของบรษิัทมจี านวน 

653.74 ลา้นบาท และ 183.22 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรพัยร์วมของบรษิัทเพิม่ขึน้ 470.52 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 256.81% 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิม่ขึน้ 440.75 ลา้นบาท จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อ

ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)  และลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นและสินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญาเพิ่มขึน้ 29.33 ลา้นบาท ตาม

การขยายการใหบ้รกิารดจิิทลัคอนเทนตผ่์านช่องทางโทรคมนาคม

หนีส้นิรวม

หนีสิ้นรวมส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบดว้ย เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 หนีสิ้นรวมของบรษิัทมีจ านวน 104.43 ลา้นบาท และ 92.66 ลา้นบาท ตามล าดบั หนีสิ้นรวมของบรษิัทเพิ่มขึน้ 

11.77 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 12.70% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 11.94 ลา้นบาท โดย

เป็นการเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุส่วนแบ่งรายไดใ้หแ้ก่คู่คา้ดา้นการตลาด ซึ่งแปรผนัตามการขยายการใหบ้รกิารดิจิทลั

คอนเทนตผ่์านช่องทางโทรคมนาคม

ส่วนของเจ้าของรวม

ส่วนของเจา้ของรวมของบรษิัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 549.32 ลา้นบาท 

และ 90.56 ลา้นบาท ตามล าดบั ส่วนของเจา้ของรวมของบรษิัทเพิ่มขึน้ 458.75 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้ 506.58% เนื่องจากการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)  ประกอบกบัการท่ีบรษิัทมกี าไรส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 74.27 ลา้นบาท ในขณะท่ีบรษิัทมีการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้จ านวน 16.00 ลา้นบาทในเดือน

มีนาคม 2564 และจ านวน 28.80 ลา้นบาทในเดือนกนัยายน 2564

                   ขอแสดงความนบัถือ

                                                                                    

                                                                                                   (นายสมโภช ทนตุนัติวงศ)์

                กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน


