
 

1 

 

วันท ี21 กุมภาพันธ์ 2564 

 

เรือง  คําอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ สําหรบัปีสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2563 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนาํส่งคาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสาํหรับ    

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สาํหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 และขอชีแจงสาเหตุทีผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีการเปลียนแปลงเกินร้อยละ 20 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ดังนี 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

ผลการดําเนนิงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
Q4/2563 Q4/2562 

เปลียนแปลง 

+/(-) 
ปี 2563 ปี 2562 

เปลียนแปลง 

+/(-) 

รายได้จากการขายและบริการ 457  452  1.1% 2,283  1,774  28.7% 

กาํไรขนัตน้ 88 100 (11.7%) 415 383 8.3% 

รายได้อนื 3 2 28.9% 10 8 28.5% 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย (13) (11) 20.1% (57) (56) 2.5% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (80) (80) 0.7% (238) (236) 1.0% 

ต้นทุนทางการเงิน (2) (2) (20.0%) (5) (4) 13.0% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (4) 9 (148.9%) 125 95 31.2% 

กาํไร (ขาดทุน) หลังภาษ ี (1) 8 (109.6%) 106 82 30.1% 

ส่วนได้เสยีทไีม่มีอาํนาจควบคุม (2) (3) (36.7%) (16) (15) 10.8% 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (3) 5 (163.1%) 90 67 34.4% 

       

อตัรากาํไรขันต้น (%) 19.3% 22.1% 18.2% 21.6% 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สทุธิ (%) (0.7%) 1.1% 3.9% 3.7%  

  

ในไตรมาสท ี4 ของปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

แต่มีอัตรากาํไรขันต้นทีลดลงและมีผลขาดทุนสุทธิ 3 ล้านบาท (ไตรมาสท ี4 ปี 2562 : กาํไรสุทธิ 5 ล้านบาท) อันเนืองจากสาเหตุ

ดังต่อไปนี  

 รับรู้ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าในการซือกิจการ จาํนวน 21 ล้านบาท (ไตรมาสท ี4 ปี 2562 : 24 ล้านบาท) ซงึ 

ผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากข้อตกลงในการกาํหนดมูลค่าสิงตอบแทนทต้ีองจ่ายซอืกิจการให้ขึนอยู่กับกาํไรสทุธิหลังภาษีเงินได้ สาํหรับ   

ปี 2563 และ 2562 ของ ไอ-ซเีคียว แต่เนืองจากธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของ ไอ-ซีเคียว  

มีการเติบโตอย่างมาก จึงส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2562 และ 2563 ของ ไอ-ซเีคียว มกีาํไรสงูกว่าทปีระมาณการไว้เดิมเมอืตกลง
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ซอืกิจการมาก จึงต้องปรับปรุงมูลค่าสงิตอบแทนทต้ีองจ่าย และรับรู้ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ในงบการเงินปี 2563 และ 2562 

เป็นผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าในการซอืกิจการ  

 รับรู้ผลเสยีหายจากการทลีูกค้าขอยกเลิกการสงัซือ ซึงบริษัทฯได้ดาํเนินการฟ้องดาํเนินคดีแล้ว โดยได้รับรู้ผลเสียหายนี

รวมในต้นทุนขาย จาํนวน 12 ล้านบาท (ไตรมาสท ี4 ปี 2562 : ไม่มี) ทาํให้อัตรากาํไรขันต้นของไตรมาสท ี4 ปี 2563 เทา่กับร้อยละ 

19.3 ตาํกว่างวดเดียวกันของปีก่อนทเีทา่กบัร้อยละ 22.1 
 

อย่างไรกต็าม ผลการดาํเนินงานโดยรวมทงัปีของบริษัทยังเติบโตจากปีก่อนอย่างมาก โดยรายได้จากการขายและบริการมีการเติบโต

ถึงร้อยละ 28.7 และกาํไรสทุธิสงูกว่าปีก่อน ร้อยละ 34.4 ซงึกาํไรสทุธิของปี 2563 จาํนวน 90 ล้านบาท (ปี 2562 : 67 ล้านบาท) นนั 

ได้หักผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าในการซือกิจการจาํนวน 21 ล้านบาท (ปี 2562 : 24 ล้านบาท) ผลเสียหายจากการทีลูกค้าขอ

ยกเลิกการสังซือ จาํนวน 16 ล้านบาท (ปี 2562 : ไม่มี) และ หนีสงสยัจะสูญจาํนวน 11 ล้านบาทแล้ว (ปี 2562 : 0.03 ล้านบาท)  

โดยมีรายละเอียดและคาํอธบิายเพิมเติม ดังนี 

 

1. รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจาํนวน 2,283 ล้านบาท เพิมขึนจากปีก่อน 509 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 28.7 อันเนืองจากการเติบโตของยอดรายได้ทังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง รายได้จากกลุ่มประเทศ 

CLM ทเีติบโตเป็นสองเทา่จากงวดก่อน 

 

2. กาํไรขันต้น 

สาํหรับปี 2563 กาํไรขนัต้นของบริษทัฯและบริษัทย่อย มีจาํนวน 415 ล้านบาท (ปี 2562 : 383 ล้านบาท) อัตรากาํไรขันต้น

ปี 2563 เทา่กับร้อยละ 18.17 ตาํกว่าปี 2562 ทเีท่ากับร้อยละ 21.6 สาเหตุหลักมาจากมีสดัส่วนรายได้จากการขายทเีพิมขึนมากกว่า 

ปีก่อน รวมทังมีการขายในโครงการขนาดใหญ่ทมีีอัตรากําไรขันต้นตาํ ประกอบกับการรับรู้ ผลเสียหายจากการทีลูกค้าขอยกเลิก       

การสงัซอื รวมอยู่ในต้นทุนขาย จาํนวน 16 ล้านบาท (รับรู้ในไตรมาสท ี  ปี 2563 จาํนวน 12 ล้านบาท) ตามทกีล่าวไว้ข้างต้น 

 

3. ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 

สาํหรับปี 2563 ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายมีจาํนวน 57 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 2.5 จากปีก่อน โดยต้นทุนในการจัดจาํหน่าย

คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 2.5 ตาํกว่าปีก่อนซึงคิดเป็นร้อยละ 3.1 เนืองจากการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึง 

สว่นใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกยีวกับบุคลากร ค่าคอมมิชชันและค่าใช้จ่ายทางการตลาด  

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรับปี 2563 มีจาํนวนรวม 238 ล้านบาท เพิมขึนเลก็น้อยจากปี 2562 ทมีีจาํนวน 236 ล้าน โดย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากร ค่าเช่าและค่าบริการสาํนักงาน    

ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจาํหน่าย และผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าในการซือกิจการ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสัดสว่นต่อ

รายได้รวมเทา่กบัร้อยละ 0.4 ตาํกว่าปีก่อน (ปี 2562 : ร้อยละ 13.2) เนืองจากการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ 
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ทงันีค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรับปี 2563 และ 2562 ได้รวมผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าในการซือกิจการ จาํนวน 21 ล้านบาท 

และ 24 ล้านบาท ตามลาํดับ  และได้รวมค่าใช้จ่ายหนีสงสยัจะสูญอกีจาํนวน 11 ล้านบาท (ปี 2562 : 0.03 ล้านบาท)  
 

5. กาํไรสทุธิและอตัรากาํไรสุทธิ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกาํไรสทุธิจาํนวน 90 ล้านบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.4 โดยมี

อัตรากาํไรสทุธต่ิอรายได้รวมเทา่กับร้อยละ 3.9 (ปี 2562 : ร้อยละ 3.7)    
 

ฐานะการเงิน 

สนิทรัพย์ 

สินทรัพย์หลักทีสาํคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน รองลงมาได้แก่ เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์รวม ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 และ วันท ี31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน

1,461 ล้านบาท และ 1,161 ล้านบาท ตามลาํดับ ทงันี สนิทรัพย์รวม ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 เพิมขึนจาํนวน 300 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 25.8 สาเหตุหลักมาจากลูกหนกีารค้าทเีพิมขึน 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันท ี  ธันวาคม 2563 และ วันท ี  ธันวาคม  มีจาํนวน 285 ล้านบาท และ 

261 ล้านบาท ตามลาํดับ ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 และ วันท ี31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 738 ล้าน

บาท และ 540 ล้านบาท ตามลาํดับ เพิมขึน 198 ล้านบาท โดยมาจากการขายโครงการใหญ่ช่วงปลายปี  

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม ณ วนัท ี  ธนัวาคม 2563 จาํนวน 17 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสดัสว่นร้อยละ 22 ของ

หุ้นทอีอกและจาํหน่ายแล้ว ของ บริษัท เอม็ อนิเทลลเิจนซ ์จาํกัด  

ค่าความนิยม จาํนวน 210.00 ล้านบาท เกดิจากการทบีริษัทซอืหุ้นในอัตราสว่นร้อยละ 100 ของบริษัท ไอ-ซีเคียว จาํกดั  

หนีสนิ 

หนีสินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทประมาณร้อยละ 95 ของหนีสนิรวมเป็นหนีสนิหมุนเวียน ซึงประกอบด้วย เจ้าหนีการค้าและ

เจ้าหนีอืน เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนีค่าซือธุรกิจทีจะถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี สาํหรับหนีสินไม่หมุนเวียน     

ทสีาํคัญ ได้แก่ ประมาณการหนีสนิสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน โดยหนีสนิรวม ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 และ วันท ี31 ธันวาคม 

2562 มีจาํนวน 956 ล้านบาท และ 654 ล้านบาท ตามลาํดับ เพิมขึน 302 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 46.16 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืม

ระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ และเจ้าหนีการค้าทเีพิมขึน  

สว่นของผู้ถือหุ้น 

สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 และ วนัท ี31 ธนัวาคม  มีจาํนวน 451 ล้านบาท และ 440 ล้านบาท 

ตามลาํดับ เพิมขึน 11 ล้านบาท เป็นผลมาจากกาํไรสุทธิจาํนวน 90 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีจาํนวน 78 ล้านบาท  
 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางทรงศรี  ศรีรุ่งเรืองจิต) 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท วินทค์อม เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 
 


