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เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
 

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

สาํหรับปี QRST สิ Uนสดุวนัที1 31 ธนัวาคม QRST ซึ1งมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี U 

รายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยสาํหรับปี QRST สิ Uนสดุวนัที1 [T ธนัวาคม QRSTดงัตารางตอ่ไปนี U 

ประเภทรายได้ 
2560 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. รายได้จากการขายกลุม่ลกูค้าในประเทศ  329.52 76.05 354.11 75.39 

• กลุม่ภาคการไฟฟา้และพลงังาน 131.34 30.31 129.77 27.62 

• กลุม่ภาคการคมนาคม 23.94 5.53 31.13 6.63 

• กลุม่ภาคการสื1อสารโทรคมนาคม 8.51 1.96 11.59 2.47 

• กลุม่ภาคอตุสาหกรรม 21.89 5.05 43.21 9.20 

• กลุม่ภาคสิ1งปลกูสร้าง 143.84 33.20 136.20 29.00 

• กลุม่ภาคความมั1นคงทางทหาร 0.00 0.00 2.21 0.47 

2. รายได้จากการขายกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 96.29 22.22 100.57 21.40 

 รายได้จากการขาย 425.81 98.27 454.68 96.79 

3. รายได้จากการให้บริการ 0.43 0.10 5.95 1.27 

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 426.24 98.37 460.63 98.06 

รายได้อื1น/1 7.06 1.63 9.09 1.94 

รายได้รวม 433.30 100.00 469.72 100.00 
หมายเหต:ุ /1 รายได้จากการให้บริการ เช่น การทดสอบ ให้คําปรึกษา และติดตั Uงอปุกรณ์ เป็นต้น  
                           /2 รายได้อื1น เช่น ดอกเบี Uยรับ คา่ขนสง่สินค้า รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สิน การขายเศษวสัด ุกําไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี1ยน และ

คา่ธรรมเนียมการขนสง่ เป็นต้น 

 

 

รายได้จากการขายสนิค้าให้กบักลุม่ลกูค้าในประเทศ 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่กลุม่ลกูค้าในประเทศ เท่ากบั 354.11 ล้านบาท  เพิ1มขึ Uน 

24.59 ล้านบาท หรือเพิ1มขึ Uนคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ l.mS เมื1อเทียบกบัปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัมาจากการเพิ1มขึ Uนของยอดขายจาก

ลกูค้ากลุ่มภาคอตุสาหกรรมและลกูค้ากลุ่มภาคการคมนาคม สอดคล้องกบัการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมและการเติบโตของ

มูลค่าการก่อสร้างโครงสร้างพื Uนฐานด้านการคมนาคมของประเทศ เช่น  โครงการพื Uนฐานทางถนน โครงสร้างพื Uนฐานทางราง  

โครงสร้างพื Uนฐานทางอากาศ เป็นต้น 

รายได้จากการขายสนิค้าให้กบักลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 

ในปี QRST บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการสินค้าให้กบักลุ่มลกูค้าต่างประเทศ เท่ากบั Too.Rl ล้านบาท ใกล้เคียง

กนัในช่วงระยะเวลา [ ปีที1ผา่นมา อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้มีแนวทางที1จะทําประชาสมัพนัธ์และแลกเปลี1ยนความรู้ระหวา่งบริษัทและ

คูค้่าเพื1อให้คูค้่าสามารถจําหนา่ยสนิค้าของบริษัทได้มากขึ Uน 

รายได้จากการให้บริการ 
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ในปี QRST บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการเท่ากบั R.pR ล้านบาท เพิ1มขึ Uน R.RQ ล้านบาท ซึ1งเป็นการเพิ1ม

สูงขึ Uนอย่างมีนัยสําคัญ เนื1องจากบริษัทได้จําหน่ายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั Uงระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสายดิน และอุปกรณ์

ปอ้งกนัการเสร์ิจ ให้แก่กลุม่ลกูค้าภาคการสื1อสารโทรคมนาคมรายหนึ1งซึ1งมีมลูคา่ซื Uอคอ่นข้างสงู  

รายได้อื1น 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื1นเท่ากับ 9.09 ล้านบาท เพิ1มขึ Uน 2.03 ล้านบาท หรือเพิ1มขึ Uนคิดเป็นอัตรา    

ร้อยละ 28.75 เมื1อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการที1บริษัทมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการขนส่ง

สนิค้าที1เรียกเก็บจากลกูค้าตา่งประเทศ เพิ1มขึ Uน 1.98 ล้านบาท 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 

 ในปี QRST บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและให้บริการเท่ากบั Qlp.lp ล้านบาท เพิ1มขึ Uน [l.lR ล้านบาท หรือเพิ1มขึ Uน

คิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ TR.So เมื1อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัมาจากคา่เผื1อการด้อยคา่สินค้าล้าสมยัที1

เพิ1มขึ Uน จากการทบทวนและปรับเปลี1ยนนโยบายการตั Uงค่าเผื1อการด้อยค่าสินค้าล้าสมัย ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการ

ประกอบธรุกิจของบริษัทมากยิ1งขึ Uน 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีคา่ใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 35.63 ล้านบาท เพิ1มขึ Uนเท่ากบั 2.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น

อตัราการเพิ1มขึ Uนเท่ากบัร้อยละ 7.81 จากปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัของการเพิ1มขึ Uนดงักล่าวเกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที1เพิ1มขึ Uน 

โดยในปี 2561 บริษัทได้จดักิจกรรมโครงการศึกษาดงูานด้านเทคโนโลยี ณ ประเทศออสเตรีย ภายใต้โครงการวิจยัพฒันาระบบ

เครือขา่ยตรวจจบัฟา้ผา่ แจ้งเตือนฟา้ผา่ และภยัธรรมชาตริอบพื Uนที1เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ซึ1งเป็นโครงการสบืเนื1องจาก

การลงนามบนัทึกข้อตกลงความมือกับหน่วยงานราชการในการวิจัยและพฒันามาตรฐานระบบการต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า 

รวมทั Uงระบบเตือนภยัอจัฉริยะเพื1อก่อให้เกิดความมั1นคงและความปลอดภยัตอ่ชมุชนในพื Uนที1 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 102.39 ล้านบาท เพิ1มขึ Uนเท่ากบั 29.88 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นอตัราการเพิ1มขึ Uนเท่ากบัร้อยละ 41.21 เทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจาก 1) ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรที1เพิ1มขึ Uน ซึ1งเกิด

จากการปรับโครงสร้างเงินเดือน 2) การว่าจ้างที1ปรึกษาเพิ1มขึ Uนเพื1อช่วยสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ที1ปรึกษาด้าน

การวางแผนผลกัดนักิจกรรมสง่เสริมความรู้ด้านวิชาการในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ที1ปรึกษาโครงการระบบแจ้งเตือนฟา้ผา่ เป็น

ต้น 3) ค่าใช้จ่ายทางบญัชีจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จํานวน 17.67 ล้านบาท ซึ1งเป็นผลมาจากการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษัท

ภายใต้การควบคมุเดียวกนัที1เกิดขึ Uนในปี 2561 

ต้นทนุทางการเงนิ 

สําหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุทางการเงินเทา่กบั 3.38 ล้านบาท เพิ1มขึ Uน 1.99 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัรา

การเพิ1มขึ Uนเท่ากบัร้อยละ 143.17 เมื1อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยค่าใช้จ่ายดอกเบี Uยที1เพิ1มขึ Uนส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ ยืมเงินระยะยาว

ของบริษัทที1เพิ1มขึ Uน เพื1อใช้ในการซื Uอที1ดิน และก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ นอกจากนี Uบริษัทยงัมีการใช้เงินกู้ ยืมระยะสั Uนจากสถาบนั

การเงินเพิ1มขึ Uน เพื1อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธรุกิจอีกด้วย 

กาํไรสุทธิ 
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ในปี QRST บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิสว่นที1เป็นของบริษัทใหญ่ 33.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เท่ากบั 32.40 

ล้านบาท หรือร้อยละ 48.96 คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิลดลงจากร้อยละ 15.27 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 7.19 ในปี 2561 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากสดัสว่นต้นทนุขายที1เพิ1มสงูขึ Uน ประกอบด้วย คา่เผื1อการด้อยคา่สนิค้าล้าสมยัที1เพิ1มขึ Uน และคา่ใช้จ่ายในการบริหารที1เพิ1ม

สูงขึ Uนเมื1อเทียบกับรายได้รวม ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที1เพิ1มขึ Uนซึ1งเกิดจากการปรับโครงสร้างเงินเดือน 2) ค่าที1

ปรึกษาเพื1อสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ 3) คา่ใช้จ่ายทางบญัชีจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ1งเป็นผลมาจากการ

จดัโครงสร้างกลุม่บริษัทภายใต้การควบคมุเดียวกนั ตามที1ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

 


