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วันท ี13 สงิหาคม 2564 

 

เรือง  คําอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ สาํหรบัไตรมาสที 2 ปี 2564 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับไตรมาสท ี2 ปี  2564 ดังนี 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
Q2/2564 Q2/2563 

เปลียนแปลง 

+/(-) 

6 เดอืน 

/2564 

 เดือน 

/2563 

เปลียนแปลง 

+/(-) 

รายได้จากการขายและบริการ 557 654 (14.9%) 981 1,277 (23.2%)

กาํไรขนัตน้ 110 120 (8.6%) 203 221 (8.1%)

รายได้และค่าใช้จ่ายอนื 3 (3) 178.1% 9 1 527.5% 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย (13) (14) (8.3%) (26) (28) (5.1%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (46) (47) (0.9%) (90) (101) (10.9%)

ต้นทุนทางการเงิน (1) (1) (11.9%) (3) (2) 26.2% 

กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้ 53 55 (3.3%) 93 91 1.3% 

กาํไรหลังภาษ ี 44 48 (8.1%) 77 77 (0.8%)

ส่วนได้เสยีทไีม่มีอาํนาจควบคุม 4 5 (13.5%) 9 8 9.7% 

กาํไรสทุธิส่วนของบริษทัใหญ่ 40 43 (7.5%) 68 69 (2.0%)

       

อตัรากาํไรขันต้น (%) 19.7% 18.4%  20.7% 17.3% 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) 7.0% 6.6%  6.9% 5.4% 

 

ในไตรมาสท ี2 ของปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ ตาํกว่าไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน โดยมีอตัรากาํไรขนัต้นจากการขายและบริการทสีูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนเลก็น้อย มีผลกาํไรสทุธิ 40 ล้านบาท 

(ไตรมาสท ี2 ปี 2563 : กาํไรสทุธิ 43 ล้านบาท)   โดยมีรายละเอียดและคาํอธิบายเพิมเติม ดังนี 

 

1. รายได้จากการขายและบริการ 

ในไตรมาสท ี2 ของปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจาํนวน 557 ล้านบาท ลดลง

จากงวดเดียวกันในปีก่อน 98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 อันเนืองจากมีโครงการขนาดใหญ่จากกลุ่มประเทศ 

CLM ทน้ีอยกว่างวดเดียวกันของปีก่อน 
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2. กาํไรขันต้น 

สาํหรับไตรมาสท ี2 ปี 2564 กาํไรขันต้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจาํนวน 110 ล้านบาท (ไตรมาสท ี2 ปี 

2563 : 120 ล้านบาท) อตัรากาํไรขันต้นไตรมาสท ี  ปี 2564 เทา่กับร้อยละ 19.7 สงูกว่าปี 2563 ทเีทา่กบัร้อยละ 18.4 

เนืองจากทงัรายได้จากการขายและบริการทีถึงแม้จะตาํกว่าปีก่อนแต่สามารถทาํกาํไรขันต้นจากการขายทีสูงกว่างวด

เดียวกันของปีก่อนได้  

 

3. ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 

สาํหรับไตรมาสท ี2 ปี 2564 ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายมีจาํนวน 13 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาทจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน โดยต้นทุนในการจัดจําหน่ายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 2.3 สูงกว่าปีก่อนซึงคิดเป็นร้อยละ 

2.1  

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรับไตรมาสท ี2 ปี 2564 มีจาํนวนรวม 46 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากร ค่า

เช่าและค่าบริการสาํนักงาน และค่าเสอืมราคาและค่าตัดจาํหน่าย เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้

รวมเทา่กบัร้อยละ 8.3 สงูกว่าปีก่อนซงึคดิเป็นร้อยละ 7.2 
 

5. กาํไรสทุธิและอตัรากาํไรสทุธิ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสท ี2 ปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกาํไรสทุธิจาํนวน 40 ล้านบาท ลดลง

จากปีก่อนจาํนวน 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 โดยมีอัตรากาํไรสทุธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 7.1 (ไตรมาสท ี2 ปี 

2563 : ร้อยละ 6.6 )    

 

ฐานะการเงิน 

สนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์หลักทสีาํคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ลกูหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอนื รองลงมา

ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์รวม ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 และ วันท ี

31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 1,350 ล้านบาท และ 1,461 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.6 

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 และ วันที 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 156 

ล้านบาท และ 285 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 129 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบัน

การเงิน และการจ่ายชาํระเจ้าหนีค่าซอืธุรกิจ 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน รวมถึงสินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 และ วันที 31 ธันวาคม 

2563 มีจาํนวน 745 ล้านบาท และ 738 ล้านบาท ตามลาํดับ เพิมขึน 7 ล้านบาท  

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 จาํนวน 18 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสดัส่วน

ร้อยละ 22 ของหุ้นทอีอกและจาํหน่ายแล้ว ของ บริษัท เอม็ อนิเทลลิเจนซ ์จาํกัด  

ค่าความนิยม จาํนวน 210 ล้านบาท เกิดจากการทบีริษัทซือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท ไอ-ซีเคียว 

จาํกัด 
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หนีสนิ 

หนีสินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท ประมาณร้อยละ 93.3 ของหนีสินรวมเป็นหนีสินหมุนเวียน ซึงประกอบด้วย 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื หนีสนิทเีกิดจากสัญญา และเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงนิ สาํหรับหนีสนิไม่หมุนเวียนที

สาํคัญ ได้แก่ ประมาณการหนีสนิสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน และหนีสนิตามสญัญาเช่า โดยหนีสินรวม ณ วันท ี30 มิถุนายน 

2564 และ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 781 ล้านบาท และ 956 ล้านบาท ตามลาํดับ ลดลง 175 ล้านบาท       

คิดเป็นร้อยละ 18.3 สาเหตุหลักมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน และการจ่ายชําระเจ้าหนีค่าซือ

ธรุกจิ 

 

สว่นของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ วันท ี31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 530 ล้านบาท 

และ 451 ล้านบาท ตามลาํดับ เพิมขึน 79 ล้านบาท เป็นผลมาจากการออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือจ่ายชาํระเจ้าหนีค่าซอืธุรกิจ

จาํนวน 40 ล้านบาท  กาํไรสทุธจิาํนวน 68 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 30 ล้านบาท   
 

 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

(นางทรงศรี  ศรีรุ่งเรืองจติ) 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 
 


