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ท่ี KC038/63     
วนัท่ี  12 พฤษภาคม 2563 

 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 สิน้สดุ 31 มีนาคม 2563 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

 

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

ฝ่ายจดัการ ส าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และงวดสิน้สดุ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้

รายได้ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และ 2562 แบง่ออกตามประเภท

ของสนิค้าดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมียอดขายสนิค้าในระบบตอ่ลงดนิเทา่กบั 49.38 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึน้

ร้อยละ 29.95 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า มีสาเหตหุลกัมาจากความต้องการใช้ที่มีอยา่งตอ่เนื่องของโครงการ

สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ และสิ่งปลกูสร้างทัง้ในและต่างประเทศที่ก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการ ขณะที่ยอดขายสินค้า

ระบบปอ้งกนัฟา้ผา่เทา่กบั 68.80 ล้านบาทลดลงร้อยละ 1.71 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่นหน้า นอกจากนีย้อดขาย

ซิสเท็มโซลชูัน่ และสนิค้าอิเลค็โทรนิกส์เปลีย่นแปลงเลก็น้อย  

 

ยอดขายสินค้าในประเทศเท่ากบั 91.89 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.08 เมื่อเทียบกบังวด

เดียวกันของปีก่อนหน้าตามความต้องการของโครงการสาธารณูปโภคของภาครัฐเป็นหลกั โดยที่ความต้องการภาค

ภาคเอกชนชะลอตวัลง ขณะที่ยอดขายต่างประเทศเท่ากบั 27.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 26.79 เมื่อเทียบกบังวด

ลา้นบาท สัดสว่น ลา้นบาท สัดสว่น ลา้นบาท % 

ระบบตอ่ลงดนิ 49.38     41.34% 38.00     34.80% 11.38 29.95%

ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 68.80     57.60% 70.00     64.11% -1.20 -1.71%

ซสิเท็มโซลชูัน่ 0.03       0.02% 0.15       0.14% -0.12 -81.33%

สนิคา้อเิล็คโทรนกิส์ 1.24       1.04% 1.04       0.95% 0.20 19.23%

รวม 119.45   100.00% 109.19   100.00% 10.26 9.39%

ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายตัว (หดตัว)

ลา้นบาท สัดสว่น ลา้นบาท สัดสว่น ลา้นบาท % 

ในประเทศ 91.89     76.93% 87.45     80.09% 4.44 5.08%

ตา่งประเทศ 27.56     23.07% 21.74     19.91% 5.82 26.79%

รวม 119.45   100.00% 109.19   100.00% 10.26 9.40%

ไตรมาส 1 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายตัว (หดตัว)
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เดียวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากการปรับกระบวนการขายในเชิงรุกของบริษัทโดยเฉพาะลกูค้าในภมูิภาคเอเชียที่ยอดขาย

ฟืน้ตวัอยา่งมีนยัส าคญัทา่มกลางเศรษฐกิจโลกทีช่ะลอตวัลงตอ่เนื่อง   

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

 ต้นทนุขายและบริการในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เท่ากบั 71.65 ล้านบาทเพิ่มขึน้จาก 69.27 ล้านบาทในช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2562 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.45 หากพิจารณาอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 36.57 ในไตรมาส 1 ปี 

2562 เป็นร้อยละ 40.01 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากต้นทนุสินค้าต่อหน่วยที่ลดลงจากการใช้ก าลงัการผลิตสินค้าที่เพิ่มขึน้

ตามยอดขาย อีกทัง้มลูคา่สินค้าด้อยคา่ปรับตวัลดลงก็มีสว่นช่วยให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ การปรับปรุงประสทิธิภาพใน

ด้านการขายเร่ิมส่งผลในเชิงบวกต่อความสามารถในการท าก าไรที่สูงขึน้ท่ามกลางการแข่งขันทางด้านราคาในบาง

ผลติภณัฑ์ 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

งวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย 7.63 ล้านบาทลดลงร้อยละ 1.39 เมื่อ

เทียบกบังวดเดียวกนัปี 2562 โดยบริษัทมีการปรับเพิ่มเงินเดอืนและผลประโยชน์ของพนกังานฝ่ายขาย อยา่งไรก็ตามมกีาร

ปรับลดคา่ใช้จ่ายในการออกบธู งานสมัมนา และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เท่ากบั 24.40 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที่ 20.00 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 22.03 จากเงินเดือนและผลประโยชน์พนกังาน ค่าเสื่อม

ราคาและคา่ซอ่มบ ารุง รวมถึงคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่เพิ่มสงูขึน้ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัใหมท่ี่เร่ิมใช้ในไตรมาสนี  ้

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิในไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 13.08 ล้านบาท เพิ่มสงูขึน้ 45.43% เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีที่แล้วทีม่ีก าไรสทุธิ 9.00 ล้านบาท  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

     

นายบญุศกัดิ์ เกียรติจรูญเลศิ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 


