
 

1 

 

วันท ี28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

เรือง  คําอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ สําหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สาํหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 และขอชีแจงสาเหตุทีผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีการเปลียนแปลงเกินร้อยละ 20 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ดังนี 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

ผลการดําเนนิงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
Q4/2564 Q4/2563 

เปลียนแปลง 

+/(-) 
ปี 2564 ปี 2563 

เปลียนแปลง 

+/(-) 

รายได้จากการขายและบริการ 350 457  (23.4%) 1,857 2,283  (18.7%)

กาํไรขนัตน้ 85 88 (3.0%) 402 415 (3.1%)

รายได้อนื 4 3 46.7% 20 10 98.7% 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน

บริษทัร่วม 14 (0.3) >100% 16 (0.3) >100%

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย (16) (13) 17.9% (53) (57) (6.1%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (39) (78) (48.9%) (193) (227) (15.1%)

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่า 1 (2) >100% 1 (11) >100% 

ต้นทุนทางการเงิน (2) (2) 22.0%  (8) (5) 53.3% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 47 (4) >100% 186 125 48.9% 

กาํไร (ขาดทนุ) หลังภาษ ี 33 (1) >100% 147 106 46.4% 

ส่วนได้เสยีทไีม่มีอาํนาจควบคุม (6) (2) 146.1% (21) (16) 29.6% 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 27 (3) >100% 126 90 49.4% 

       

อตัรากาํไรขันต้น (%) 24.4% 19.3% 21.7% 18.2% 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สทุธิ (%) 7.7% (0.7%) 6.7% 3.9%  

  

ในไตรมาสท ี4 ของปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่

มีอัตรากาํไรขันต้นทสีูงขึนและมีผลกาํไรสุทธิ 27 ล้านบาท (ไตรมาสท ี4 ปี 2563 : ขาดทุนสุทธิ 3 ล้านบาท) เนืองจากสาเหตุหลัก

ดังต่อไปนี  

 ในไตรมาส  ของปี  บริษัท เอม็ อินเทลลิเจนซ์ จาํกัด ได้จัดหาเงินทุนเพือขยายธุรกิจด้วยการเพิมทุนจด

ทะเบียน โดยบริษัทได้สละสิทธิการเข้าซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว เพือให้ผู้ลงทุนรายใหม่สามารถใช้สิทธิซือหุ้นเพิมทุนดังกล่าว

ทงัหมด ในราคาหุ้นละ  บาท รวมเป็นเงินทังสิน .  ล้านบาท การสละสิทธิการซือหุ้นเพิมทุนนี ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นใน 
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บริษัท เอม็ อนิเทลลิเจนซ์ จาํกดั ของบริษัทลดลงจากเดิมร้อยละ  เป็นร้อยละ .  บริษัทได้รับรู้ผลกาํไรจากมูลค่าสนิทรัพย์สุทธิ

ของบริษัทร่วม ทเีพิมขึนจากการเพิมทุนตามสดัสว่นการถือหุ้นใหม่ของบริษัท เป็นจาํนวน .  ล้านบาท ซึงรวมอยู่ในส่วนแบ่งกาํไร

จากบริษัทร่วม   

 นอกจากนี ในไตรมาสท ี  ของปีก่อน มีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าในการซอืกิจการ จาํนวน 16.8 ล้านบาท (สุทธิ

จากภาษี) รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร และผลเสยีหายจากการทลีูกค้าขอยกเลิกการสงัซอื รวมอยู่ในต้นทุนขาย จาํนวน 9.6 ล้านบาท 

(สทุธจิากภาษี) ซงึเป็นสาเหตุหลกัททีาํให้ไตรมาสท ี4 ปี 2563 มีผลขาดทุนสทุธ ิ3 ล้านบาท   
 

สาํหรับผลการดาํเนินงานโดยรวมทังปีของบริษัทยังเติบโตจากปีก่อนอย่างมาก ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายและบริการจะลดลงร้อย

ละ 18.7 แต่มีกาํไรสทุธิสงูกว่าปีก่อน ร้อยละ 49.4 โดยมีรายละเอยีดและคาํอธิบายเพิมเติม ดังนี 

 

1. รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจาํนวน 1,857 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 426 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 18.7 อันเนืองจากการชะลอตัวของรายได้ในประเทศ นอกจากนีอีกสาเหตุหลักคือรายได้จากประเทศกัมพูชาและ

เมยีนมาร์ทลีดลงร้อยละ  จากปีก่อน 

 

2. กาํไรขันต้น 

สาํหรับปี 2564 กาํไรขนัต้นของบริษทัฯและบริษัทย่อย มีจาํนวน 402 ล้านบาท (ปี 2563 : 415 ล้านบาท) อัตรากาํไรขันต้น

ปี 2564 เทา่กับร้อยละ 21.7 สงูกว่าปี 2563 ทเีทา่กบัร้อยละ 18.2 สาเหตุมาจากสดัส่วนรายได้จากการบริการซงึมีอัตรากาํไรขันต้นสูง

เพิมขึนจากร้อยละ  ของรายได้รวม เป็นร้อยละ  ในปีนี 

 

3. ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 

สาํหรับปี 2564 ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายมีจาํนวน 53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.1 จากปีก่อน เนืองจากการลดและควบคุม

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากร ค่าคอมมิชชันและค่าใช้จ่ายทางการตลาด โดยต้นทุนในการจัด

จาํหน่ายคิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้รวมเทา่กับร้อยละ 2.9 สงูกว่าปีก่อนเลก็น้อยซึงคิดเป็นร้อยละ 2.5  

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรับปี 2564 มีจาํนวนรวม 192 ล้านบาท ลดลงร้อยละ .  จากปีก่อน ทมีีจาํนวน 227 ล้านบาท 

เนอืงจากการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรับปี 2563 ได้รวมผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าในการ

ซือกิจการ จาํนวน 21 ล้านบาทไว้ด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับ

บุคลากร ค่าเช่าและค่าบริการสาํนักงาน ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจาํหน่าย เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสัดสว่นต่อรายได้รวม

เทา่กับร้อยละ 0.3 ใกล้เคียงกบัปีก่อน (ปี 2563 : ร้อยละ 9.9)   
 

5. กาํไรสทุธิและอตัรากาํไรสุทธิ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกาํไรสทุธิจาํนวน 127 ล้านบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 โดยมี

อัตรากาํไรสทุธต่ิอรายได้รวมเทา่กับร้อยละ 6.7 (ปี 2563 : ร้อยละ 3.9)    
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ฐานะการเงิน 

สนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์หลกัทสีาํคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน รองลงมาได้แก่ ค่าความนิยม และ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดโดยสินทรัพย์รวม ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวน 1,285 ล้านบาท ซึงลดลงจากปี  

จาํนวน 176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดทมีีผลจากการจ่ายชาํระหนี และการลดลงของลูกหนี

การค้าจากการรับชาํระหนี  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันท ี  ธันวาคม 2564 และ วันท ี  ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 170 ล้านบาท และ 

285 ล้านบาท ตามลาํดับ ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 และ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 552 ล้าน

บาท และ 738 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 188 ล้านบาท จากการรับชาํระหนีจากโครงการขนาดใหญ่  

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 และ วันท ี31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 33 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท 

ตามลาํดับ เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสดัสว่นร้อยละ 18 (ปี 2563 : ร้อยละ 22)  ของหุ้นทอีอกและจาํหน่ายแล้ว ของ บริษัท เอม็ 

อินเทลลเิจนซ ์จาํกัด เพิมขึนจากปีก่อน  ล้านบาท จากส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วมและผลกาํไรจากมูลค่าสนิทรัพย์สทุธิของบริษัท

ร่วมทเีพิมขึน 

ค่าความนิยม จาํนวน 210.00 ล้านบาท เกดิจากการทบีริษัทซอืหุ้นในอัตราสว่นร้อยละ 100 ของบริษัท ไอ-ซีเคียว จาํกดั  

หนีสนิ 

หนีสินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทประมาณร้อยละ 82 ของหนีสินรวมเป็นหนีสนิหมุนเวียน ซึงประกอบด้วย เจ้าหนีการค้าและ

เจ้าหนีอนื หนีสนิทเีกิดจากสญัญา และเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงนิ สาํหรับหนีสนิไม่หมุนเวียนทสีาํคัญ ได้แก่ เจ้าหนีการค้าและ

เจ้าหนีอนื  และ ประมาณการหนีสนิสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน โดยหนีสนิรวม ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวน 672 ล้านบาท 

ซงึลดลงจากปีก่อน 284 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.7 สาเหตุหลักมาจากการจ่ายชาํระเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี

ค่าซอืธุรกิจ  

สว่นของผู้ถือหุ้น 

สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 และ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 561 ล้านบาท และ 451 ล้านบาท 

ตามลาํดับ เพิมขึน 110 ล้านบาท เป็นผลมาจากกาํไรสทุธิจาํนวน 126 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลระหว่างปีจาํนวน 61 ล้านบาท และมาจาก

การเพิมทุน  ล้าน โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทจาํนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าทตีราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 5.71 

บาท เพือชาํระค่าหุ้นงวดสดุท้ายตามเงือนไขข้อตกลงการซือหุ้นของบริษัท ไอ-ซีเคียว จาํกัด 
 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางทรงศรี  ศรีรุ่งเรืองจิต) 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท วินทค์อม เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 
 


