วันที 21 กุมภาพันธ์ 2564
เรือง
เรียน

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ สําหรับปี สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท วิน ท์ค อม เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”) ขอนํา ส่ ง คํา อธิบ ายและวิ เ คราะห์ข องฝ่ ายจั ด การสํา หรับ
ผลการดํา เนิ น งานของบริษัท ฯและบริ ษัท ย่ อย สําหรั บ ปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2563 และขอชี แจงสาเหตุ ทีผลการดํา เนิ น งาน
ของบริ ษัทฯและบริษัทย่ อย มีการเปลียนแปลงเกิน ร้ อยละ 20 เมือเทียบกับ งวดเดียวกัน ของปี ก่ อน ดั งนี
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้ จากการขายและบริการ
กําไรขันต้น
รายได้ อนื
ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) หลังภาษี
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษทั ใหญ่
อัตรากําไรขันต้ น (%)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ (%)

Q4/2563

Q4/2562

457
88
3
(13)
(80)
(2)
(4)
(1)
(2)
(3)

452
100
2
(11)
(80)
(2)
9
8
(3)
5

19.3%
(0.7%)

22.1%
1.1%

เปลียนแปลง
+/(-)

1.1%
(11.7%)
28.9%
20.1%
0.7%
(20.0%)
(148.9%)
(109.6%)
(36.7%)
(163.1%)

ปี 2563

ปี 2562

2,283
415
10
(57)
(238)
(5)
125
106
(16)
90

1,774
383
8
(56)
(236)
(4)
95
82
(15)
67

18.2%
3.9%

21.6%
3.7%

เปลียนแปลง
+/(-)

28.7%
8.3%
28.5%
2.5%
1.0%
13.0%
31.2%
30.1%
10.8%
34.4%

ในไตรมาสที 4 ของปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและบริการ ใกล้ เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
แต่ มีอัตรากําไรขันต้ นทีลดลงและมีผลขาดทุนสุทธิ 3 ล้ านบาท (ไตรมาสที 4 ปี 2562 : กําไรสุทธิ 5 ล้ านบาท) อันเนืองจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี
 รับรู้ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าในการซือกิจการ จํานวน 21 ล้ านบาท (ไตรมาสที 4 ปี 2562 : 24 ล้ านบาท) ซึง
ผลขาดทุน ดังกล่าวเกิดจากข้ อตกลงในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทนทีต้ องจ่ายซือกิจการให้ ขึนอยู่กับกําไรสุท ธิหลังภาษีเงินได้ สําหรับ
ปี 2563 และ 2562 ของ ไอ-ซีเคียว แต่เนืองจากธุรกิจด้ านระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของ ไอ-ซีเคียว
มีการเติบโตอย่างมาก จึงส่งผลให้ ผลประกอบการในปี 2562 และ 2563 ของ ไอ-ซีเคียว มีกาํ ไรสูงกว่าทีประมาณการไว้ เดิมเมือตกลง
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ซือกิจการมาก จึงต้ องปรับปรุงมูลค่าสิงตอบแทนทีต้ องจ่าย และรับรู้ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ในงบการเงินปี 2563 และ 2562
เป็ นผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าในการซือกิจการ
 รับรู้ผลเสียหายจากการทีลูกค้ าขอยกเลิกการสังซือ ซึงบริษัทฯได้ ดาํ เนินการฟ้ องดําเนินคดีแล้ ว โดยได้ รับรู้ผลเสียหายนี
รวมในต้ นทุนขาย จํานวน 12 ล้ านบาท (ไตรมาสที 4 ปี 2562 : ไม่มี) ทําให้ อัตรากําไรขันต้ นของไตรมาสที 4 ปี 2563 เท่ากับร้ อยละ
19.3 ตํากว่างวดเดียวกันของปี ก่อนทีเท่ากับร้ อยละ 22.1
อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานโดยรวมทังปี ของบริษัทยังเติบโตจากปี ก่อนอย่างมาก โดยรายได้ จากการขายและบริการมีการเติบโต
ถึงร้ อยละ 28.7 และกําไรสุทธิสงู กว่าปี ก่อน ร้ อยละ 34.4 ซึงกําไรสุทธิของปี 2563 จํานวน 90 ล้านบาท (ปี 2562 : 67 ล้ านบาท) นัน
ได้ หักผลขาดทุน จากการปรับมู ลค่าในการซือกิจการจํานวน 21 ล้ านบาท (ปี 2562 : 24 ล้ านบาท) ผลเสียหายจากการทีลูกค้ า ขอ
ยกเลิกการสังซือ จํานวน 16 ล้ านบาท (ปี 2562 : ไม่มี) และ หนีสงสัยจะสูญจํานวน 11 ล้ านบาทแล้ ว (ปี 2562 : 0.03 ล้ านบาท)
โดยมีรายละเอียดและคําอธิบายเพิมเติม ดังนี
1. รายได้ จากการขายและบริการ
ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและบริการจํานวน 2,283 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 509 ล้ านบาท
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 28.7 อัน เนืองจากการเติบโตของยอดรายได้ ทังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่ างยิง รายได้ จากกลุ่มประเทศ
CLM ทีเติบโตเป็ นสองเท่าจากงวดก่อน
2. กําไรขันต้ น
สําหรับปี 2563 กําไรขันต้ นของบริษทั ฯและบริษัทย่อย มีจาํ นวน 415 ล้ านบาท (ปี 2562 : 383 ล้ านบาท) อัตรากําไรขันต้ น
ปี 2563 เท่ากับร้ อยละ 18.17 ตํากว่าปี 2562 ทีเท่ากับร้ อยละ 21.6 สาเหตุหลักมาจากมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายทีเพิมขึนมากกว่า
ปี ก่ อน รวมทังมีการขายในโครงการขนาดใหญ่ ทมีี อัตรากํา ไรขั นต้ นตํา ประกอบกับ การรั บรู้ผ ลเสี ยหายจากการทีลู กค้ า ขอยกเลิ ก
การสังซือ รวมอยู่ในต้ นทุนขาย จํานวน 16 ล้ านบาท (รับรู้ในไตรมาสที ปี 2563 จํานวน 12 ล้านบาท) ตามทีกล่าวไว้ ข้างต้ น
3. ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
สําหรับปี 2563 ต้ นทุนในการจัดจําหน่ายมีจาํ นวน 57 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 2.5 จากปี ก่อน โดยต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ 2.5 ตํากว่าปี ก่อนซึงคิดเป็ นร้ อยละ 3.1 เนืองจากการลดและควบคุ มค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ซึง
ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายเกียวกับบุคลากร ค่าคอมมิชชันและค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
4. ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2563 มีจาํ นวนรวม 238 ล้ านบาท เพิมขึนเล็กน้ อยจากปี 2562 ทีมีจาํ นวน 236 ล้ าน โดย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายเกียวกับบุคลากร ค่าเช่าและค่าบริการสํานักงาน
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย และผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าในการซือกิจการ เป็ นต้ น ค่าใช้ จ่ายในการบริหารคิดเป็ นสัดส่วนต่อ
รายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ 0.4 ตํากว่าปี ก่อน (ปี 2562 : ร้ อยละ 13.2) เนืองจากการลดและควบคุมค่าใช้ จ่ายต่างๆ
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ทังนีค่าใช้ จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2563 และ 2562 ได้ รวมผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าในการซือกิจการ จํานวน 21 ล้ านบาท
และ 24 ล้านบาท ตามลําดับ และได้ รวมค่าใช้ จ่ายหนีสงสัยจะสูญอีกจํานวน 11 ล้ านบาท (ปี 2562 : 0.03 ล้ านบาท)
5. กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 90 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน 23 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 34.4 โดยมี
อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ 3.9 (ปี 2562 : ร้ อยละ 3.7)
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สิน ทรัพย์ หลักทีสํา คัญ ของบริษัทฯและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย ลูกหนีการค้ าและลูกหนี อืน รองลงมาได้ แก่ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงิน สด และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์ รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ วันที 31 ธัน วาคม 2562 มีจาํ นวน
1,461 ล้ านบาท และ 1,161 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เพิมขึนจํานวน 300 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 25.8 สาเหตุหลักมาจากลูกหนีการค้ าทีเพิมขึน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ธันวาคม 2563 และ วันที ธันวาคม
มีจาํ นวน 285 ล้ านบาท และ
261 ล้ านบาท ตามลําดับ ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 738 ล้ าน
บาท และ 540 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 198 ล้ านบาท โดยมาจากการขายโครงการใหญ่ช่วงปลายปี
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที ธันวาคม 2563 จํานวน 17 ล้ านบาท เป็ นเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนร้ อยละ 22 ของ
หุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ ว ของ บริษัท เอ็ม อินเทลลิเจนซ์ จํากัด
ค่าความนิยม จํานวน 210.00 ล้ านบาท เกิดจากการทีบริษัทซือหุ้นในอัตราส่วนร้ อยละ 100 ของบริษัท ไอ-ซีเคียว จํากัด
หนีสิน
หนีสินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทประมาณร้ อยละ 95 ของหนีสินรวมเป็ นหนีสินหมุนเวียน ซึงประกอบด้ วย เจ้ าหนีการค้ าและ
เจ้ าหนีอืน เงิน กู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน และเจ้ าหนีค่าซือธุรกิจทีจะถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี สําหรั บหนีสิน ไม่หมุน เวียน
ทีสําคัญ ได้ แก่ ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน โดยหนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ วันที 31 ธัน วาคม
2562 มีจาํ นวน 956 ล้ านบาท และ 654 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 302 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 46.16 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนีการค้ าทีเพิมขึน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ วันที 31 ธันวาคม
มีจาํ นวน 451 ล้ านบาท และ 440 ล้านบาท
ตามลําดับ เพิมขึน 11 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิจาํ นวน 90 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี จํานวน 78 ล้ านบาท
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี ศรีร่งุ เรืองจิต)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
3

