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บริษัท คมัเวล คอร์ปอเรชั1น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจดัการ 

สาํหรับงวด Q เดือนแรก ปี STUS สิ Vนสดุวนัที1 31 มีนาคม STUS ซึ1งมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี V 

 

รายได้ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยสาํหรับงวด Q เดือนแรกของปี STUS สิ Vนสดุวนัที1 Q\ มีนาคม STUS ดงัตาราง

ตอ่ไปนี V 

ประเภทรายได้ 
งวด 3 เดอืนแรก 

ปี 2561 
งวด 3 เดอืนแรก 

ปี 2562 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. รายได้จากการขายกลุม่ลกูค้าในประเทศ  82.89 72.93 88.90 80.61 

• กลุม่ภาคการไฟฟา้และพลงังาน 31.78 27.96 29.95 27.15 

• กลุม่ภาคการคมนาคม 5.45 4.79 11.19 10.15 

• กลุม่ภาคการสื1อสารโทรคมนาคม 1.27 1.12 0.67 0.61 

• กลุม่ภาคอตุสาหกรรม 13.18 11.60 20.21 18.32 

• กลุม่ภาคสิ1งปลกูสร้าง 31.21 27.46 26.62 24.14 

• กลุม่ภาคความมั1นคงทางทหาร 0.00 0.00 0.26 0.24 

2. รายได้จากการขายกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 29.32 25.80 20.14 18.26 

 รายได้จากการขาย 112.21 98.73 109.04 98.87 

3. รายได้จากการให้บริการ 0.10 0.09 0.15 0.13 
รายได้จากการขายและให้บริการรวม 112.31 98.82 109.19 99.00 
รายได้อื1น/1 1.34 1.18 1.10 1.00 
รายได้รวม 113.65 100.00 110.29 100.00 

หมายเหต:ุ /1 รายได้จากการให้บริการ เช่น การทดสอบ ให้คําปรึกษา และติดตั Vงอปุกรณ์ เป็นต้น  
                           /2 รายได้อื1น เช่น ดอกเบี Vยรับ คา่ขนสง่สินค้า รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สิน การขายเศษวสัด ุกําไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี1ยน และคา่ธรรมเนียม

การขนสง่ เป็นต้น 

 

 

รายได้จากการขายสนิค้าให้กบักลุม่ลกูค้าในประเทศ 

สําหรับงวด Q เดือนแรกของปี STUS บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่กลุ่มลกูค้าในประเทศ เท่ากบั 

88.90 ล้านบาท เพิ1มขึ Vน U.l\ ล้านบาท หรือเพิ1มขึ Vนคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ m.ST เมื1อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุ

หลกัมาจากการเพิ1มขึ Vนของยอดขายจากลกูค้ากลุ่มภาคการคมนาคมของประเทศโดยเฉพาะงานในกลุ่มโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า

และสนามบินส่วนขยายต่าง ๆ ตามแผนงานของภาครัฐ และการเพิ1มขึ Vนของยอดขายจากลกูค้ากลุ่มภาคอตุสาหกรรม โดยลกูค้า

ส่วนใหญ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สอดคล้องกับแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ตามนโยบาย

เศรษฐกิจของรัฐบาล 

รายได้จากการขายสนิค้าให้กบักลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 
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สําหรับงวด Q เดือนแรกของปี STUS บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการสินค้าให้กับกลุ่มลกูค้าต่างประเทศ เท่ากับ 

20.14 ล้านบาท ลดลง s.\t ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ Q\.Q\ เมื1อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากการปรับตวัลดลงของยอดขายสินค้ากลุม่ลกูค้าทวีปเอเชียลดลงซึ1งเป็นปกติของวฎัจกัรการขายสินค้าผ่านคูค้่าใน

ต่างประเทศที1จะมีการปรับตัวเพิ1มขึ Vนหรือลดลงอยู่เสมอและไม่ได้เกิดจากการเปลี1ยนแปลงของลูกค้าในต่างประเทศอย่างมี

นยัสาํคญั 

รายได้อื1น 

ในงวด Q เดือนแรกของปี STUS บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื1นเท่ากบั \.\l ล้านบาท ลดลง l.Sv ล้านบาท หรือลดลง

คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 17.91 เมื1อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายได้อื1นจากการ

ขายเศษวสัดคุงเหลือจากกระบวนการผลติ 

 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 

 ในงวด Q เดือนแรกของปี STUS บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและให้บริการเทา่กบั 69.27 ล้านบาท เพิ1มขึ Vน Q.vU ล้าน

บาท หรือเพิ1มขึ Vนคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ T.SU เมื1อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าแรงทางตรง

ปรับตวัเพิ1มสงูขึ Vนจากการปรับขึ Vนเงินเดือนของบคุลากรฝ่ายผลติ และคา่เผื1อสนิค้าสนิค้าล้าสมยัที1เพิ1มขึ Vนจากงวดก่อนหน้า 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในงวด Q เดือนแรกของปี STUS บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยในการขายเทา่กบั m.mQ ล้านบาท ลดลงเทา่กบั l.tU ล้าน

บาท หรือลดลงคิดเป็นอตัราสว่นเท่ากบัร้อยละ \l.l\ เมื1อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลง

ของค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการรับรอง ซึ1งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่ม

ลกูค้าในตา่งประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในงวด Q เดือนแรกของปี STUS บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารเทา่กบั Sl.ll ล้านบาท เพิ1มขึ Vนเทา่กบั l.Qv 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ1มขึ Vนเท่ากบัร้อยละ \.mQ เมื1อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ1งเกิดจากการปรับขึ Vนเงินเดือน

ของฝ่ายบริหาร อยา่งไรก็ตาม การเพิ1มขึ Vนดงักลา่วสง่ผลตอ่การปรับตวัสงูขึ Vนของคา่ใช้จา่ยในการบริหารโดยรวมคอ่นข้างน้อย เพราะ

มีการบวกกลบัคา่ใช้จา่ยสาํรองผลประโยชน์พนกังาน เนื1องจากการเปลี1ยนแปลงบคุลากรของบริษัท 

ต้นทนุทางการเงนิ 

ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 0.71 ล้านบาท เพิ1มขึ Vน 0.03 ล้านบาท

หรือคิดเป็นอตัราการเพิ1มขึ Vนเท่ากบัร้อยละ 4.33 เมื1อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ1งสอดคล้องกบัการเพิ1มขึ Vนของหนี Vสิน

หมนุเวียนของบริษัท ได้แก่ การเพิ1มขึ Vนของเงินเบิกเกินบญัชีสําหรับการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ และการเพิ1มขึ Vน

ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับการซื Vอที1ดนิและก่อสร้างอาคารโรงงานแหง่ใหม ่

กาํไรสุทธิ 
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ในงวด Q เดือนแรกของปี STUS บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิส่วนที1เป็นของบริษัทใหญ่ s.ll ล้านบาท หรือคิดเป็น 

อตัรากําไรสทุธิร้อยละ t.\U ของรายได้รวม ลดลงจากร้อยละ \Q.\s ในงวด Q เดือนแรกปี STU\ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทและ

บริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายลดลง ในขณะที1คา่แรงทางตรงปรับตวัเพิ1มสงูขึ Vนจากการปรับขึ Vนเงินเดือนของบคุลากรฝ่ายผลติ และ

คา่เผื1อสนิค้าสนิค้าล้าสมยัที1เพิ1มขึ Vนจากงวดก่อนหน้า 

 


