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ท่ี KC066/63     
วนัท่ี  11 สงิหาคม 2563 

 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 สิน้สดุ 30 มถินุายน 2563 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

 

บริษัท คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าสง่ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ

ฝ่ายจดัการ ส าหรับงวดไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และงวดสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2563โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

รายได้ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับงวดไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และ 2562 แบง่ออกตามประเภท

ของสนิค้าดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมียอดขายสนิค้าในระบบตอ่ลงดินเทา่กบั 30.20 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลง

ร้อยละ 34.23 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า เช่นเดียวกบัยอดขายสนิค้าระบบปอ้งกนัฟา้ผา่เทา่กบั 59.45 ล้าน

บาทลดลงร้อยละ 6.84 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 

ส่งผลให้ยอดขายในต่างประเทศปรับตวัลดลงอย่างมีนยัส าคญัจากการปิดพืน้ที่เพื่อควบคุมโรคของประเทศของลกูค้า 

สง่ผลให้ระบบการขนสง่เพื่อสง่มอบสินค้าเกิดความลา่ช้า ขณะที่ความต้องการใช้จากโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ 

และสิง่ปลกูสร้างในประเทศลดลงเลก็น้อย 

ยอดขายต่างประเทศในไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 8.95 ล้านบาทลดลงถึงร้อยละ 63.80  เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อนหน้า ขณะที่ยอดขายในประเทศเท่ากบั 83.28 ล้านบาทลดลงเพียงร้อยละ 3.32 สง่ผลให้ยอดขายรวม

เทา่กบั 92.23 ล้านบาทลดลงร้อยละ 16.82 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

 

ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท %

ระบบตอ่ลงดนิ 30.20           32.74% 45.91           41.40% -15.71 -34.23%

ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 59.45           64.46% 63.82           57.56% -4.36 -6.84%

อืน่ๆ 2.58             2.80% 1.16             1.04% 1.43 123.58%

รวม 92.23           100.00% 110.88        100.00% -18.65 -16.82%

ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2562 เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท %

ในประเทศ 83.28           90.29% 86.15           77.69% -2.86 -3.32%

ตา่งประเทศ 8.95             9.71% 24.74           22.31% -15.78 -63.80%

รวม 92.23           100.00% 110.88        100.00% -18.65 -16.82%

ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2562 เปลีย่นแปลง
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ส าหรับยอดขายสนิค้าในช่วงคร่ึงปีแรก 2563 ยอดขายสนิค้าในระบบตอ่ลงดินเทา่กบั 76.92 ล้านบาทลดลงร้อย

ละ 6.69 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า เช่นเดียวกบัยอดขายสนิค้าระบบปอ้งกนัฟา้ผา่เทา่กบั 130.92 ล้านบาท

ลดลงร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 

ดงักลา่วแล้วข้างต้น 

 

  ยอดขายต่างประเทศในช่วงคร่ึงปีแรก 2563 เท่ากับ 34.91 ล้านบาทลดลงร้อยละ 25.02  เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ยอดขายในประเทศเท่ากับ 176.77 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.88 จากความต้องการใช้

สินค้าจากโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ และสิ่งปลกูสร้างในประเทศยงัมีอย่างตอ่เนื่อง สง่ผลให้ยอดขายรวมเทา่กบั 

211.68 ล้านบาทลดลงร้อยละ 3.81 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

 ต้นทุนขายและบริการในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 50.84 ล้านบาทลดลงจาก 73.40 ล้านบาทในช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 30.74 สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 33.81 ในไตรมาส 2 ปี 2562 

เป็นร้อยละ 44.88 เช่นเดียวกบัในช่วงคร่ึงปีแรก 2563 ต้นทนุขายและบริการเทา่กบั 122.49 ล้านบาทลดลงจากช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.14  ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 35.18 ในคร่ึงปีแรก 2562 เป็นร้อยละ 

42.13 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากกระบวนการปรับลดลงต้นทนุสินค้าของบริษัท รวมทัง้มลูคา่สินค้าด้อยค่าปรับตวัลดลงก็มี

สว่นช่วยให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มสงูขึน้  

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

งวดไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 5.84 ล้านบาทลดลงร้อยละ 12.15 

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 สอดคล้องกับช่วงคร่ึงปีแรก 2563 เท่ากับ 13.47 ล้านบาทลดลงร้อยละ 6.36 แม้ว่า

บริษัทมีการปรับเพิ่มเงินเดือนและผลประโยชน์ของพนกังานฝ่ายขาย แตม่ีการปรับลดคา่ใช้จ่ายในการออกบธู งานสมัมนา 

และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ลงอยา่งมีนยัส าคญั  

 

ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท %

ระบบตอ่ลงดนิ 76.92           36.34% 82.44           37.46% -5.52 -6.69%

ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 130.92        61.85% 135.29        61.48% -4.37 -3.23%

อืน่ๆ 3.84             1.82% 2.34             1.07% 1.50 63.96%

รวม 211.68        100.00% 220.07        100.00% -8.39 -3.81%

ครึง่ปีแรก 2563 ครึง่ปีแรก 2562 เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท %

ในประเทศ 176.77        83.51% 173.51        78.84% 3.26 1.88%

ตา่งประเทศ 34.91           16.49% 46.56           21.16% -11.65 -25.02%

รวม 211.68        100.00% 220.07        100.00% -8.39 -3.81%

ครึง่ปีแรก 2563 ครึง่ปีแรก 2562 เปลีย่นแปลง
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาส 2 ปี 2563 เทา่กบั 22.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนที ่21.90 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.82 จากผลตอบแทนพนกังาน ขณะที่ช่วงคร่ึงแรกปี 2563 เทา่กบั 

47.14 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.51 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนจากผลตอบแทนพนกังาน คา่เสือ่มราคาและคา่ซอ่ม

บ ารุง รวมถึงคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่เพิ่มสงูขึน้ตามมาตรฐานบญัชี TFRS 9 

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิในไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 9.83 ล้านบาท เพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 33.30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อนที่มีก าไรสทุธิ 7.37 ล้านบาท ขณะที่ช่วงคร่ึงแรกปี 2563 เท่ากบั 22.91 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 39.97

จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

     

นายบญุศกัดิ์ เกียรติจรูญเลศิ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 


