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วันท ี15 พฤศจิกายน 2564 

 

เรือง  คําอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ สําหรบัไตรมาสที 3 ปี 2564 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สาํหรับไตรมาสที 3 ปี 2564 และขอชีแจงสาเหตุทีผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย มีการเปลียนแปลงเกินร้อยละ 20 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ดังนี 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

ผลการดําเนนิงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
Q3/2564 Q3/2563 

เปลียนแปลง 

+/(-) 

 เดือน 

/2564 

 เดอืน 

/2563 

เปลียนแปลง 

+/(-) 

รายได้จากการขายและบริการ 526  549  (4.3%) 1,507 1,826  (17.5%) 

กาํไรขนัตน้ 113 105 7.5% 317 327 (3.1%) 

รายได้อนื 7 3 149.8% 16 7 122.2% 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย (11) (15) (29.3%) (37) (43) (13.7%) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (63) (48) 30.5% (153) (149) 2.4% 

ต้นทุนทางการเงิน (3) (1) 168.1% (5) (3) 71.5% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 46 38 21.4% 138 129 7.2% 

กาํไรหลังภาษ ี 38 29 28.8% 115 107 7.4% 

ส่วนได้เสยีทไีม่มีอาํนาจควบคุม (7) (6) 12.2% (16) (14) 10.8% 

กาํไรสทุธิส่วนของบริษทัใหญ่ 31 23 33.0% 99 93 6.9% 

       

อตัรากาํไรขันต้น (%) 21.6% 19.2% 21.0% 17.9% 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สทุธิ (%) 5.9% 4.2% 7.5% 5.8%  

  

ในไตรมาสที 3 ของปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ ตาํกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

เลก็น้อย แต่มีอัตรากาํไรขันต้นและอัตรากาํไรสุทธิเพิมขึน โดยมีผลกาํไรทุนสทุธิ 31 ล้านบาท (ไตรมาสท ี3 ปี 2563 : กาํไรสทุธิ 23 

ล้านบาท) อันเนืองจากรายได้จากโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการในไตรมาสนีและการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

จาํนวน 1.5 ล้านบาท นอกจากนีในไตรมาสท ี3 ของปีก่อนมีหนีสงสัยจะสญูจาํนวน 6 ล้านบาท จึงทาํให้กาํไรสุทธิของไตรมาสนีสงูกว่า

ไตรมาสทแีล้ว 8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดและคาํอธบิายเพิมเติม ดังนี 
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1. รายได้จากการขายและบริการ 

ในไตรมาสท ี3 ของปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจาํนวน 526 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 โดยรายได้จากในประเทศลดลงร้อยละ 10 และรายได้จากต่างประเทศเพิมขึนร้อยละ 9    

 

2. กาํไรขันต้น 

สาํหรับไตรมาสท ี3 ปี 2564 กาํไรขันต้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจาํนวน 113 ล้านบาท (ไตรมาสท ี3 ปี 2563 : 105 

ล้านบาท) อัตรากาํไรขันต้นไตรมาสที 3 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 21.6 สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเลก็น้อย (ไตรมาสที 3 ปี 

2563 : ร้อยละ 19.2)  

 

3. ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 

สาํหรับไตรมาสท ี3 ของปี 2564 ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายมีจาํนวน 11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.2 จากปีก่อน โดยต้นทุน

ในการจัดจาํหน่ายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 2.0 ตาํกว่าปีก่อนซึงคิดเป็นร้อยละ 2.8 เนืองจากการลดและควบคุม

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซงึ สว่นใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากร ค่าคอมมิชชันและค่าใช้จ่ายทางการตลาด  

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรับไตรมาสท ี3 ของปี 2564 มจีาํนวนรวม 63 ล้านบาท เพิมขึนจากไตรมาสท ี3 ของปี 2563 ทมีี

จาํนวน 48 ล้าน โดย ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากร ค่าเช่าและ

ค่าบริการสาํนักงาน ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจาํหน่าย เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 11.8 

สงูกว่าปีก่อนซงึคดิเป็นร้อยละ 8.7 เนอืงจากค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากรทเีพิมขึน 
 

5. กาํไรสทุธิและอตัรากาํไรสุทธิ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสท ี3 ปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกาํไรสุทธิจาํนวน 31 ล้านบาท เพิมขึนจากปีก่อน

จาํนวน 8 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 33.0 โดยมีอตัรากาํไรสทุธต่ิอรายได้รวมเทา่กบัร้อยละ 5.9 (ไตรมาสท ี3 ปี 2563 : ร้อยละ 4.2 )   
 

 

ฐานะการเงิน 

สนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์หลกัทสีาํคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน รองลงมาได้แก่ ค่าความนิยม และ 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด โดยสนิทรัพย์รวม ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 และ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 1,323 ล้าน

บาท และ 1,461 ล้านบาท ตามลาํดับ ทงัน ีสนิทรัพย์รวม ณ วนัท ี30 กันยายน 2564 ลดลงจาํนวน 138 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.4 

สาเหตุหลกัมาจากเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด และลูกหนกีารค้าทลีดลง 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันท ี30 กันยายน 2564 และ วันท ี31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 188 ล้านบาท และ 

285 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 97 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจ่ายชาํระเจ้าหนีค่าซือธุรกิจ และการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจาก

สถาบันการเงิน 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน รวมถึงสนิทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา ณ วันท ี30 กันยายน 2564 และ วันท ี31 ธันวาคม 2563 มี

จาํนวน 732 ล้านบาท และ 770 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 38 ล้านบาท  
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันท ี30 กันยายน 2564 จาํนวน 19 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 22 

ของหุ้นทอีอกและจาํหน่ายแล้ว ของ บริษทั เอม็ อินเทลลเิจนซ ์จาํกัด  

ค่าความนิยม จาํนวน 210.00 ล้านบาท เกดิจากการทบีริษัทซอืหุ้นในอัตราสว่นร้อยละ 100 ของบริษัท ไอ-ซีเคียว จาํกดั 

  

หนีสนิ 

หนีสินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทประมาณร้อยละ 83 ของหนีสินรวมเป็นหนีสนิหมุนเวียน ซึงประกอบด้วย เจ้าหนีการค้าและ

เจ้าหนีอนื เงนิกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงนิ และหนีสนิทเีกดิจากสญัญา สาํหรับหนีสนิไม่หมุนเวียนทสีาํคัญ ได้แก่ เจ้าหนีการค้าและ

เจ้าหนีอืน และประมาณการหนีสนิสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน โดยหนีสินรวม ณ วันที 30 กันยายน 2564 และ วันที 31 ธันวาคม 

2563 มีจาํนวน 745 ล้านบาท และ 956 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.1 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนีค่า

ซอืธุรกจิ และการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงนิทลีดลง  

 

สว่นของผู้ถือหุ้น 

สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท ี30 กนัยายน 2564 และ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 534 ล้านบาท และ 451 ล้านบาท 

ตามลาํดับ เพิมขึน 83 ล้านบาท เป็นผลมาจากการออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือจ่ายชําระเจ้าหนีค่าซือธุรกิจ จํานวน  ล้านบาท กาํไรสุทธิ

จาํนวน 99 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 61 ล้านบาท  
 

 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางทรงศรี  ศรีรุ่งเรืองจิต) 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท วินทค์อม เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 
 


