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วันท ี17 พฤษภาคม 2564 

 

เรือง  คําอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ สําหรบัไตรมาสที 1 ปี 2564 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับไตรมาสท ี1 ปี  2564 ดังนี 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
Q1/2564 Q1/2563 

เปลียนแปลง 

+/(-) 

รายได้จากการขายและบริการ 425  623  (31.8%)

กาํไรขนัตน้ 93 101 (7.5%)

รายได้และค่าใช้จ่ายอนื 6 5 7.7% 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย (13) (14) (1.8%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (44) (54) (19.5%)

ต้นทุนทางการเงิน (2) (1) 65.0% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 40 37 8.2% 

กาํไรหลังภาษ ี 33 29 11.1% 

ส่วนได้เสยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 5 3 49.8% 

กาํไรสทุธิส่วนของบริษทัใหญ่ 28 26 6.9% 

    

อตัรากาํไรขันต้น (%) 22.0% 16.2% 

อตัรากาํไรสทุธิ (%) 6.6% 4.2% 

 

ในไตรมาสท ี1 ของปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ ตาํกว่าไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน แต่มีอตัรากาํไรขันต้นทสีงูกว่า เนืองจากมีสดัสว่นรายได้จากการบริการทเีพิมขึน และสามารถทาํกาํไรขันต้นจากการ

ขายทสีงูกว่างวดเดียวกันของปีก่อนได้ และมีผลกาํไสุทธ ิ28 ล้านบาท (ไตรมาสท ี1 ปี 2563 : กาํไรสทุธิ 26 ล้านบาท)   

โดยมีรายละเอียดและคาํอธบิายเพิมเติม ดังนี 

 

1. รายได้จากการขายและบริการ 

ในไตรมาสท ี1 ของปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจาํนวน 425 ล้านบาท ลดลง

จากงวดเดียวกันในปีก่อน 198 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.8 อันเนืองจากมีโครงการขนาดใหญ่ทีน้อยกว่างวด

เดียวกันของปีก่อนทงัในประเทศและกลุ่มประเทศ CLM  
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2. กาํไรขันต้น 

สาํหรับไตรมาสท ี1 ปี 2564 กาํไรขันต้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจาํนวน 93 ล้านบาท (ไตรมาสท ี1 ปี 

2563 : 101 ล้านบาท) อัตรากาํไรขนัต้นไตรมาสท ี1 ปี 2564 เทา่กับร้อยละ 22.0 สงูกว่าปี 2563 ทเีทา่กบัร้อยละ 16.2 

สาเหตุหลักมาจากมีสัดส่วนรายได้จากการบริการทเีพิมขึน และรายได้จากการขายทีถึงแม้จะตาํกว่าปีก่อนแต่สามารถทาํ

กาํไรขันต้นจากการขายทสีงูกว่างวดเดียวกันของปีก่อนได้  

 

3. ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 

สาํหรับไตรมาสท ี1 ปี 2564 ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายมีจาํนวน 14 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี

ก่อน โดยต้นทุนในการจดัจาํหน่ายคิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.2 สงูกว่าปีก่อนซงึคดิเป็นร้อยละ 2.2  

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรับไตรมาสที 1 ปี 2564 มีจาํนวนรวม 44 ล้านบาท ลดลง  ล้านบาทจากงวด

เดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับ

บุคลากร ค่าเช่าและค่าบริการสาํนักงาน และค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็น

สดัส่วนต่อรายได้รวมเทา่กับร้อยละ 10 สงูกว่าปีก่อนซงึคดิเป็นร้อยละ 9 
 

5. กาํไรสทุธิและอัตรากาํไรสุทธิ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสท ี1 ปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกาํไรสทุธิจาํนวน 28 ล้านบาท เพิมขึน

จากปีก่อนจาํนวน 2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 โดยมีอัตรากาํไรสทุธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 6.6 (ไตรมาสท ี1 ปี 

2563 : ร้อยละ 4.2)    

 

ฐานะการเงิน 

สนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์หลักทสีาํคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ลกูหนีการค้าและลกูหนีหมุนเวียนอนื รองลงมา

ได้แก่ เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด และค่าความนิยม โดยสนิทรัพย์รวม ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 และ วันท ี31 

ธนัวาคม  มีจาํนวน 1,152 ล้านบาท และ 1,461 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 309 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.2 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 มีนาคม 2564 และ วันท ี31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 253 

ล้านบาท และ 285 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 32 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจ่ายชําระเจ้าหนีการค้าและจ่ายคืนเงิน

กู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงิน  

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 และ วันที 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 466 ล้านบาท 

และ 737 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 271 ล้านบาท จากการรับชาํระหนี  

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 จาํนวน 17 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสดัส่วน

ร้อยละ 22 ของหุ้นทอีอกและจาํหน่ายแล้ว ของ บริษัท เอม็ อนิเทลลิเจนซ ์จาํกดั  

ค่าความนิยม จาํนวน 210 ล้านบาท เกิดจากการทบีริษัทซือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท ไอ-ซีเคียว 

จาํกัด 
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หนีสนิ 

หนีสนิสว่นใหญ่ของกลุ่มบริษัท ประมาณร้อยละ 92 ของหนีสนิรวมเป็นหนีสนิหมุนเวียน ซงึประกอบด้วย เจ้าหนี

การค้าและเจ้าหนีอืน และเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน สาํหรับหนีสินไม่หมุนเวียนทสีาํคัญ ได้แก่ ประมาณการ

หนีสนิสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน และหนีสนิตามสญัญาเช่า โดยหนีสินรวม ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 และ วันท ี31 

ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 613 ล้านบาท และ 956 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 343 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 สาเหตุ

หลกัมาจากการจ่ายชําระเจ้าหนกีารค้าและจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงิน 

 

สว่นของผู้ถือหุ้น 

สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 และ วันท ี31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 480 ล้านบาท และ 

451 ล้านบาท ตามลาํดับ เป็นผลมาจากกาํไรสทุธิจาํนวน 28 ล้านบาท   
 

 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

 

(นางทรงศรี  ศรีรุ่งเรืองจิต) 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 
 


