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เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร ไตรมำสที ่2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 

เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
 

บริษัท คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอน ำสง่ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 

ส ำหรับงวดไตรมำสที ่2 สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 ซึง่มีรำยละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 

รายได้ 

 โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยส ำหรับงวดไตรมำส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุำยน 2561 และ 2562 ดงัตำรำง

ตอ่ไปนี ้

ประเภทรายได้ 
งวดไตรมาส 2 

ปี 2561 
งวดไตรมาส 2 

ปี 2562 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. รำยได้จำกกำรขำยกลุม่ลกูค้ำในประเทศ  97.55 75.24 86.14 77.02 

 กลุม่ภำคกำรไฟฟำ้และพลงังำน 46.78 36.08 27.60 24.67 

 กลุม่ภำคกำรคมนำคม 4.03 3.11 10.29 9.20 

 กลุม่ภำคกำรสือ่สำรโทรคมนำคม 1.80 1.39 1.55 1.39 

 กลุม่ภำคอตุสำหกรรม 13.09 10.10 13.16 11.77 

 กลุม่ภำคสิง่ปลกูสร้ำง 31.80 24.53 33.42 29.88 

 กลุม่ภำคควำมมัน่คงทำงทหำร 0.05 0.04 0.12 0.10 
2. รำยได้จำกกำรขำยกลุม่ลกูค้ำตำ่งประเทศ 28.86 22.25 24.74 22.11 

 รายได้จากการขาย 126.41 97.49 110.88 99.13 
3. รำยได้จำกกำรให้บริกำร 1.07 0.83 0.00 0.00 
รายได้จากการขายและให้บริการรวม 127.48 98.32 110.88 99.13 
รำยได้อื่น/1 2.18 1.68 0.97 0.87 
รายได้รวม 129.66 100.00 111.85 100.00 

หมำยเหต:ุ /1 รำยได้จำกกำรให้บริกำร เช่น กำรทดสอบ ให้ค ำปรึกษำ และติดตัง้อปุกรณ์ เป็นต้น  
                           /2 รำยได้อ่ืน เช่น ดอกเบีย้รับ ค่ำขนสง่สินค้ำ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน กำรขำยเศษวสัด ุก ำไรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และค่ำธรรมเนียม

กำรขนสง่ เป็นต้น 



บริษัท คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 100/3 ถนนเทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 
 

รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำให้กบักลุม่ลกูค้ำในประเทศ 

ส ำหรับงวดไตรมำส 2 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้แก่กลุ่มลกูค้ำในประเทศ เท่ำกบั 

86.14 ล้ำนบำท ลดลง 11.41 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.70 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ ซึ่งมีสำเหตหุลกัมำจำก

ลกูค้ำกลุม่ภำคกำรไฟฟ้ำและพลงังำนซึง่เป็นกลุม่ลกูค้ำหลกักลุม่หนึ่งมียอดขำยลดลงถึง 19.18 ล้ำนบำท เนื่องจำกลกูค้ำรำยใหญ่

ในกลุม่นีข้องบริษัทบำงรำยยงัอยูร่ะหวำ่งกำรประมลูงำน  

รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำให้กบักลุม่ลกูค้ำตำ่งประเทศ 

ส ำหรับงวดไตรมำส 2 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้กบักลุม่ลกูค้ำตำ่งประเทศ เท่ำกบั 

24.74 ล้ำนบำท ลดลง 4.12 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.28 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำร

ปรับตวัลดลงของยอดขำยสินค้ำกลุม่ลกูค้ำทวีปเอเชียลดลงซึ่งเป็นปกติของวฎัจกัรกำรขำยสินค้ำผ่ำนคูค้่ำในตำ่งประเทศที่จะมีกำร

ปรับตวัเพิ่มขึน้หรือลดลงอยูเ่สมอและไม่ได้เกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงของลกูค้ำในตำ่งประเทศอยำ่งมีนยัส ำคญั อยำ่งไรก็ตำม บริษัท

และบริษัทยอ่ยมีรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำให้กบักลุม่ลกูค้ำตำ่งประเทศเพิ่มขึน้ โดยเพิ่มขึน้จำกไตรมำส 1 ปี 2562 เทำ่กบั 4.60 ล้ำน

บำท หรือร้อยละ 22.84  

รำยได้อื่น 

ในงวดไตรมำส 2 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้อื่นเท่ำกับ 0.97 ล้ำนบำท ลดลง 1.21 ล้ำนบำท หรือลดลง 

ร้อยละ 55.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของรำยได้อื่นจำกกำรขำยเศษวสัดุ

คงเหลอืจำกกระบวนกำรผลติและรำยได้จำกกำรสง่สนิค้ำ 

 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

 ในงวดไตรมำส 2 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขำยและให้บริกำรเทำ่กบั 73.40 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 4.38 ล้ำน

บำท หรือร้อยละ 6.34 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกค่ำแรงทำงตรงปรับตวัเพิ่มสงูขึน้จำกกำร

ปรับขึน้เงินเดือนของบคุลำกรฝ่ำยผลติ คำ่เผ่ือสนิค้ำสนิค้ำล้ำสมยัที่เพิ่มขึน้จำกงวดกอ่นหน้ำ และต้นทนุสนิค้ำตอ่หนว่ยที่เพิ่มขึน้จำก

ปริมำณกำรผลิตสินค้ำที่ลดลง เนื่องจำกกำรชะลอกำรผลิตสินค้ำในกลุม่ผงเช่ือมซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรย้ำยสำยกำรผลิตไปยงัโรงงำน

แหง่ใหม ่และกำรผลติสนิค้ำบำงประเภทท่ีลดลงตำมยอดขำย จึงมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีลดลงจำกร้อยละ 45.86 ในไตรมำส 2 ปี 2561 

เหลอืร้อยละ 33.81 ในไตรมำส 2 ปี 2562   

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในงวดไตรมำส 2 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกบั 6.65 ล้ำนบำท ลดลง 1.58 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 19.19 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง และ

คำ่ใช้จ่ำยในกำรรับรอง ซึง่สอดคล้องกบักำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในงวดไตรมำส 2 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 21.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1.57         

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.71 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ ซึง่มีสำเหตหุลกัจำกกำรปรับขึน้เงินเดือนของฝ่ำยบริหำร  

 

ก าไรสุทธิ 

ในงวดไตรมำส 2 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7.37 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวด

เดียวกันของปีก่อน 17.96 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 70.89 โดยคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิร้อยละ 6.59 ของรำยได้รวม ลดลงจำกร้อยละ 

19.53 ในงวดไตรมำส 2 ปี 2561 ซึง่มีสำเหตหุลกัมำจำกบริษัทและบริษัทยอ่ยมีรำยได้รวมลดลงจำก 129.66 ล้ำนบำท ในไตรมำส 2 

ปี 2561 เหลอื 111.85 ล้ำนบำท ไตรมำส 2 ปี 2562 หรือลดลง 17.81ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.73 ในขณะท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ย

มีสดัสว่นต้นทนุขำยและกำรให้บริกำรเพิ่มขึน้ จำกกำรปรับขึน้เงินเดือนของบคุลำกรฝ่ำยผลิต ค่ำเผ่ือสินค้ำสินค้ำล้ำสมยัที่เพิ่มขึน้

จำกงวดก่อนหน้ำ และต้นทนุสนิค้ำตอ่หนว่ยที่เพิ่มขึน้จำกปริมำณกำรผลติสนิค้ำที่ลดลง  

 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

     

นำยบญุศกัดิ์ เกียรติจรูญเลศิ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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