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วันท ี13 พฤษภาคม 2565 

 

เรือง  คําอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ สําหรบัไตรมาสที 1 ปี 2565 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สาํหรับไตรมาสที 1 ปี 2565 ดังนี 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

ผลการดําเนนิงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
Q1/2565 Q1/2564 

เปลียนแปลง 

+/(-) 

รายได้จากการขายและบริการ 369 425  (13.0%)

กาํไรขนัตน้ 88 93 (6.0%)

รายได้อนื 6 6 (6.5%) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน

บริษทัร่วม 1 (0.4) >100% 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย (11) (14) (17.4%) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (46) (44) 6.0% 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่า 1 (0.1) >100% 

ต้นทุนทางการเงิน (2) (2) 4.0%  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 36 40 (9.2%) 

กาํไร (ขาดทุน) หลังภาษ ี 31 33 (6.2%) 

ส่วนได้เสยีทไีม่มีอาํนาจควบคุม (6) (5) 26.1% 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 25 28 (11.3%) 

    

อตัรากาํไรขันต้น (%) 23.8% 22.0% 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สทุธิ (%) 6.7% 6.6% 

  

ในไตรมาสท ี   ของปี  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่

มีอัตรากาํไรขันต้นทีสูงกว่า เนืองจากสามารถทาํกาํไรขันต้นจากการบริการได้ขึน และมีผลกาํไรสุทธิ 25 ล้านบาท (ไตรมาสที   ปี 

2564 : 28 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดและคาํอธิบายเพิมเติม ดังนี 

 

1. รายได้จากการขายและบริการ 

ในไตรมาสท ี1  ปี 2565 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจาํนวน 369 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน 56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.0 อันเนอืงจากมีโครงการขนาดใหญ่ในประเทศทน้ีอยกว่างวดเดียวกนัของปีก่อน ทาํให้
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รายได้ในประเทศไทยลดลง ร้อยละ  แต่รายได้จากประเทศกัมพูชาเพิมขึนเป็นสามเท่าเมือเทียบกับปีก่อนจากการลงทุนเพิมของ

ผู้ใช้งานกลุ่มสถาบันการเงิน 

 

2. กาํไรขันต้น 

สาํหรับไตรมาสที 1  ปี 2565 กาํไรขันต้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจาํนวน 88 ล้านบาท (ไตรมาสที 1  ปี 2564 : 93 

ล้านบาท) อัตรากาํไรขันต้นของไตรมาสท ี1 ปี 2565 เทา่กับร้อยละ 23.8 สงูกว่างวดเดียวกันของปีก่อนเลก็น้อย เนืองจากสามารถทาํ

กาํไรขันต้นจากการบริการได้ขึน (ไตรมาสท ี1  ปี 2564 : ร้อยละ 22.0)  

 

3. ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 

สาํหรับไตรมาสท ี1  ปี 2565 ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายมีจาํนวน 11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.5 จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

เนืองจากการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากร ค่าคอมมิชชันและค่าใช้จ่ายทางการ

ตลาด โดยต้นทุนในการจัดจาํหน่ายคิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้รวมเท่ากบัร้อยละ 3.0 (ไตรมาสท ี1  ปี 2564 : ร้อยละ 3.2)  

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรับไตรมาสท ี1  ปี 2565 มีจํานวนรวม 46 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 6.0 จากไตรมาสที 1  ปี 

2564 ทมีีจาํนวน 44 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากร ค่าเช่า

และค่าบริการสาํนักงาน ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจาํหน่าย เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้รวมเท่ากบัร้อยละ 12.4 (ไตร

มาสท ี1  ปี 2564 : ร้อยละ 10.2)   
 

5. กาํไรสทุธิและอตัรากาํไรสุทธิ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสท ี1 ปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกาํไรสทุธจิาํนวน 25 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน จาํนวน 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.3 โดยมีอัตรากาํไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 6.7 (ไตรมาสท ี1  ปี 2564 : 

ร้อยละ 6.6)    
 

 

ฐานะการเงิน 

สนิทรัพย์ 

สินทรัพย์หลักทีสาํคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน รองลงมาได้แก่ เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด และ ค่าความนิยม โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และวันที 31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวน 

1,289 ล้านบาท และจาํนวน 1,285 ล้านบาท เพิมขึน 4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันท ี31 มีนาคม 2565 และ วันท ี31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวน 265 ล้านบาท และ 

170 ล้านบาท ตามลาํดับ ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และ วันที 31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวน 432 ล้าน

บาท และ 552 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 120 ล้านบาท จากการรับชาํระหนีจากโครงการขนาดใหญ่  

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันท ี31 มีนาคม 2565 และ วันท ี31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวน 35 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท 

ตามลาํดับ เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 18 ของหุ้นทีออกและจาํหน่ายแล้ว ของ บริษัท เอม็ อินเทลลิเจนซ์ จาํกัด 

เพิมขึน 1.2 ล้านบาท จากสว่นแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยี 

ค่าความนิยม จาํนวน 210.00 ล้านบาท เกดิจากการทบีริษัทซอืหุ้นในอัตราสว่นร้อยละ 100 ของบริษัท ไอ-ซีเคียว จาํกดั  
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หนีสนิ 

หนีสินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทประมาณร้อยละ 80 ของหนีสินรวมเป็นหนีสนิหมุนเวียน ซึงประกอบด้วย เจ้าหนีการค้าและ

เจ้าหนีอนื หนีสนิทเีกิดจากสญัญา และเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงนิ สาํหรับหนีสนิไม่หมุนเวียนทสีาํคัญ ได้แก่ เจ้าหนีการค้าและ

เจ้าหนีอนื และประมาณการหนีสนิสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน โดยหนีสนิรวม ณ วันท ี31 มีนาคม 2565 และ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 

มีจาํนวน 645 ล้านบาท และ 672 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 จากการจ่ายชาํระเงินกู้ ยืมระยะสันจาก

สถาบันการเงิน และเจ้าหนกีารค้า  

 

สว่นของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท ี31 มีนาคม 2565 และ วันท ี31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวน 586 ล้านบาท และ 561 ล้านบาท 

ตามลาํดับ เพิมขึน 25 ล้านบาท จากกาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาสท ี1 ปี 2565  

 
 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางทรงศรี  ศรีรุ่งเรืองจิต) 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท วินทค์อม เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 
 


