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ท่ี KC021/63     
วนัท่ี  27 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และงบปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 

2562 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

 

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

ฝ่ายจดัการ ส าหรับงวดไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และงวดปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 

รายได้ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับงวดไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และ 2562 และงวดปี 2561 และ 

2562  ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

หมายเหต:ุ /1 รายได้จากการให้บริการ เชน่ การทดสอบ ให้ค าปรึกษา และติดตัง้อปุกรณ์ เป็นต้น  

       รายได้อ่ืน เชน่ ดอกเบีย้รับ คา่ขนสง่สินค้า รายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สนิ การขายเศษวสัด ุก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 

และคา่ธรรมเนียมการขนสง่ เป็นต้น 

 

ประเภทรายได ้ งวดไตรมาสที ่4 งวดปี งวดไตรมาสที ่4 งวดปี

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

1. รายไดจ้ากการขายกลุม่ลกูคา้ในประเทศ 82.52 327.42 86.39 345.04 -3.87 -4.48% -17.61 -5.10%

·     กลุม่ภาคการไฟฟ้าและพลงังาน 29.59 114.95 26.96 130.63 2.62 9.73% -15.68 -12.00%

·     กลุม่ภาคการคมนาคม 11.92 37.21 16.10 31.29 -4.18 -25.95% 5.92 18.93%

·     กลุม่ภาคการสือ่สารโทรคมนาคม 1.22 4.48 4.53 9.01 -3.32 -73.18% -4.53 -50.29%

·     กลุม่ภาคอตุสาหกรรม 8.50 37.28 7.00 42.73 1.50 21.41% -5.44 -12.74%

·     กลุม่ภาคสิง่ปลกูสรา้ง 31.21 132.90 31.18 129.28 0.03 0.10% 3.63 2.81%

·     กลุม่ภาคความมั่นคงทางทหาร 0.09 0.60 0.61 2.11 -0.53 -86.00% -1.51 -71.64%

.     กลุม่อืน่ๆ 2.16 9.97 2.55 4.84 -0.39 -15.28% 5.13 106.10%

2. รายไดจ้ากการขายกลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศ 19.17 86.66 18.91 103.36 0.26 1.38% -16.70 -16.15%

 รวมรายไดจ้ากการขาย 103.85 424.05 107.85 453.23 -4.00 -3.71% -29.18 -6.44%

3. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
/1

3.33 10.04 3.62 7.40 -0.28 -7.86% 2.64 35.61%

 รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 107.18 434.09 111.47 460.63 -4.28 -3.84% -26.54 -5.76%

4. รายไดอ้ืน่
/2

1.00 3.89 1.84 9.09 -0.83 -45.34% -5.21 -57.28%

รายไดร้วม 108.19 437.97 113.30 469.72 -5.11 -4.51% -31.75 -6.76%

งวดไตรมาสที ่4

เพิม่ข ึน้(ลดลง)

งวดปี

ปี 2562 ปี 2561
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รายได้จากการขายสนิค้าให้กบักลุม่ลกูค้าในประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่กลุม่ลกูค้าในประเทศในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เท่ากบั 

82.52 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.48 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า  และหากเทียบรายได้งวดปี 2562 กบัปี 2561 

ลดลงจาก 345.04 ล้านบาท เป็น 327.42 ล้านบาท ลดลง 17.61 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.10 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจาก

ยอดขายภาคไฟฟ้าและพลงังาน ภาคอตุสาหกรรม  และภาคสื่อสารปรับตวัลดลง ขณะที่ยอดขายภาคคมนาคม และภาค

สิง่ปลกูสร้างเพิ่มสงูขึน้  

รายได้จากการขายสนิค้าให้กับกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เทา่กบั 

19.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.38 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า  อยา่งไรก็ตามหากเทียบรายได้งวดปี 2562 

กบัปี 2561 ลดลงจาก 103.36 ล้านบาท เป็น 86.66 ล้านบาท ลดลง 16.70 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.15  โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากยอดขายสินค้าที่ปรับลดลงทุกกลุ่มทัง้ในทวีปเอเชีย และยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งจาก

ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ปรับกระบวนการขายแบบเชิงรุกในตลาดตา่งประเทศเพิ่มขึน้    

รายได้อื่น 

รายได้อื่นในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกบัปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกนัลดลงจาก 1.84 ล้านบาท เป็น  

1.00      ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.34 ขณะเดียวกนัหากพิจารณางวดปี 2562 ลดลงเช่นเดียวกนัจาก 9.09 ล้านบาทเป็น 

3.89 ล้านบาทในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 57.28 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการส่งสินค้าและผล

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

 ต้นทุนขายและให้บริการลดลงจาก 79.92 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 70.33 ล้านบาทในช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2562 ลดลงร้อยละ12.01 จากการตัง้ส ารองสนิค้าด้อยคา่ที่ลดต ่าลง สว่นงวดปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ย

มีต้นทนุขายและให้บริการเท่ากบั 280.30 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกบัปี 2561 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอตัราก าไรขัน้ต้น

ลดลงจากร้อยละ 39.26 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 35.43 ในปี 2562  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากต้นทนุสนิค้าตอ่หนว่ยที่เพิ่มขึน้

จากอตัราการใช้ก าลงัการผลติสนิค้าที่ลดลงตามยอดขาย และมีการแขง่ขนัทางด้านราคาคอ่นข้างสงูในบางผลติภณัฑ์ 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

งวดไตรมาสที่ 4 ปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 10.09 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 83.45 

เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2561 โดยสาเหตหุลกัมาจากการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของฝ่ายขาย,ค่าใช้จ่ายในการออกบธู,

งานสมัมนา ,ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ,ค่าทดสอบวิเคราะห์สินค้าและคา่ที่ปรึกษาทางด้านการตลาด อย่างไรก็ตามหาก

พิจารณาต้นทนุในการจดัจ าหนา่ยงวดปี 2562 เทา่กบั 34.61 ล้านบาทใกล้เคียงกบัปี 2561 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2562เทา่กบั 24.44 ล้านบาท ลดลงจากไตร

มาสที่ 4 ปี 2561 ท่ี 41.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 41.40 และหากพิจารณางวดปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

89.15 ล้านบาท ลดลง 13.24 ล้านบาทจากงวดปี 2561 ที่เทา่กบั 102.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.93 ซึง่มีสาเหตหุลกั

มาจากคา่ใช้จ่ายจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์( share base) ในปี 2561 จ านวน 17.67 ล้านบาท 

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิในไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 2.26 ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่แล้วที่เกิดผลขาดทนุ

สทุธิ 16.45 ล้านบาท ส าหรับงวดปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 23.40 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 30.74 จากปีก่อนที่ 33.78 ล้านบาท ขณะที่อตัราก าไรสทุธิในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 5.39 ลดลงจากร้อยละ 

6.94 ใน ปี 2561  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

     

นายบญุศกัดิ ์เกียรติจรูญเลศิ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 


