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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน 

• ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

• ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

  

จำกกำรเปรียบเทียบผลด ำเนินงำนกบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน กลุ่มบริษทัมีก ำไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 104 ลำ้นบำท เน่ืองจำก

เหตุผลดงัต่อไปน้ี 

• รำยไดร้วมเพ่ิมขึ้น 167 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรเพ่ิมขึ้นในอตัรำร้อยละ 10 จำก 1,673 ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 1,839  

ลำ้นบำทในปี 2562 ซ่ึงเป็นกำรเพ่ิมขึ้นของทุกธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจบริกำรดำ้นวิศวกรรม ธุรกิจบริกำรดำ้นบริหำรจดักำร

แรงงำน ธุรกิจพลงังำนทดแทนจำกพลงังำนแสงอำทิตย  ์และธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั โดย

กลุ่มกิจกำรใชก้ลยทุธ์ในกำรรักษำฐำนลูกคำ้เดิม และขยำยฐำนลูกคำ้จำกกลุ่มธุรกิจบริกำรดำ้นวิศวกรรม ธุรกิจบริกำร

ดำ้นบริหำรจดักำรแรงงำน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีกิจกำรมีควำมเช่ียวชำญ 

• นอกจำกน้ีอตัรำก ำไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้นจำก ร้อยละ 9.8 เป็นร้อยละ 11.3 โดยมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 45 ลำ้นบำท 

 

งบก ำไรขำดทุน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปลี่ยนแปลง อัตราเปลี่ยนแปลง
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 1,839                1,673                167             10%

ตน้ทุนจำกกำรด ำเนินงำนรวม 1,631                1,509                
ก ำไรขั้นตน้ 209                   164                   45               28%

อตัรำก ำไรขั้นตน้ 11.3% 9.8%

รำยไดอ่ื้น 6                       2                       4                 246%

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 123                   121                   2                 2%

6.7% 7.2%

หน้ีสงสยัจะสูญ 57                     (57)             

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 52                     55                     (4)               -6%

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 8                       4                       4                 98%
ก ำไรส ำหรับงวด 32                     (72)                    104             

1.7% (4.3%)

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)
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ผลด ำเนินงำนแยกตำมธุรกิจ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

• มูลค่ำก ำไรขั้นตน้ของกลุ่มธุรกิจเพ่ิมขึ้น เน่ืองจำกเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
1. ธุรกิจบริกำรดำ้นวิศวกรรม(EN) ก ำไรเพ่ิมขึ้น 28 ลำ้นบำท เน่ืองจำกในไตรมำส 3/2561 มีกำรปรับประมำณกำร

ตน้ทุนโครงกำร จำกค่ำใชจ้่ำยในกำรเร่งงำนโครงกำร ในขณะท่ีปี 2562 ไม่มีค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว และมีรำยไดสู้งขึ้น 

25 ลำ้นบำท 

2. ธุรกิจบริกำรดำ้นบริหำรจดักำร(MS) มูลค่ำก ำไรเพ่ิมขึ้น 10 ลำ้นบำท และมีอตัรำก ำไรขั้นตน้เพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อย 

เหตุผลหลกัเกิดจำก รำยไดท่ี้เพ่ิมขึ้น 90 ลำ้นบำท จำกกำรขยำยฐำนลูกคำ้ 

3. ธุรกิจพลงังำนทดแทนจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์มีมูลค่ำก ำไรขั้นตน้ และอตัรำก ำไรขั้นตน้อยูใ่นระดบัเดิม 

4. ธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัก ำไรเพ่ิมขึ้น 6 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้อยู่ในระดบั

เดิม เหตุผลหลกัเกิดจำกรำยไดท่ี้เพ่ิมขึ้น 48 ลำ้นบำท 

รำยไดอ้ื่น 

 รำยไดอ่ื้นเพ่ิมขึ้น 4 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเกิดจำกกำรไดรั้บเงินชดเชยรำยได ้จำกเหตุกำรณ์ควำมเสียหำยในอุปกรณ์ท่ี

ใชแ้ปลงกระแสไฟฟ้ำตั้งแต่ไตรมำส 3/2561 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร เพ่ิมขึ้น 2 ลำ้นบำท เน่ืองจำกค่ำคอมมิชชัน่ส ำหรับธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้ำ และค่ำใชจ้่ำย

เก่ียวกบัพนกังำน อยำ่งไรก็ตำม หำกเปรียบเทียบค่ำใชจ้่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน จะลดลงจำกร้อยละ 7.2 ในปี 2561 เหลือ

เพียงร้อยละ 6.7 ในปี 2562 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรใชน้โยบำยควบคุมงบประมำณอยำ่งรัดกุม 

หน้ีสงสัยจะสูญและค่ำปรับ 

 ในไตรมำส 3 พ.ศ. 2561 บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบติังำนท่ีเกินก ำหนดระยะเวลำสัญญำว่ำจำ้ง ซ่ึงมี

ลูกหน้ีค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บจ ำนวน 57 ลำ้นบำท บริษทัพิจำรณำว่ำกำรปฏิบติังำนล่ำชำ้กว่ำก ำหนดระยะเวลำ

สัญญำว่ำจำ้ง มีผลกระทบโดยตรงกบักำรเรียกช ำระเงิน บริษทัจึงตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 

นอกจำกน้ี บริษทัมีตน้ทุนจำกโครงกำรท่ีเกินก ำหนดระยะเวลำสัญญำประกอบดว้ย ค่ำปรับตำมสัญญำจ ำนวน 19 ลำ้นบำท และ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปล่ียนแปลง
วิศวกรรม 706          680          25          57            28            28          8.1% 4.2% 3.9%
บริหำรจดักำร 860          770          90          71            60            10          8.2% 7.8% 0.4%
พลงังำนทดแทน 130          128          3            62            62            0            47.4% 48.2% -0.8%
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ 143          95            48          19            13            6            13.4% 13.8% -0.5%

1,839       1,673       167        209          164          45          11.0% 9.4% 1.6%

รำยได้ ก  ำไรขั้นตน้ อตัรำก ำไรขั้นตน้
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ตน้ทุนโครงกำรเพ่ิมเติมจ ำนวน 4 ลำ้นบำท ซ่ึงผลกระทบทั้งส้ินจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดถู้กบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมในไตรมำส 3 พ.ศ. 2561 แต่ไม่มีรำยกำรดงักล่ำวในปี 2562 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

 ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลง (4) ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงในอตัรำร้อยละ (6) เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจำกกำรทยอย

ช ำระหน้ีสินระยำวจำกโครงกำรพลงังำนทดแทนจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้

 ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น 4 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็นผลจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้น 64 ลำ้นบำท เน่ืองจำกเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 

• ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้น 41 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัจำก ลูกหน้ีกำรคำ้เพ่ิมขึ้น 129 ลำ้นบำท ในขณะท่ีรำยได้
ท่ียงัไม่เรียกเก็บของธุรกิจบริกำรดำ้นวิศวกรรมและธุรกิจบริกำรดำ้นบริหำรจดักำรลดลง (98) ลำ้นบำท เน่ืองจำก กำร

รับรู้รำยไดแ้ละทยอยวำงบิล ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้น 9 ลำ้นบำท เน่ืองจำกเงินประกนัค่ำน ำเขำ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศของ

ธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั และลูกหน้ีเงินค ้ำประกนัสัญญำของธุรกิจบริกำรดำ้นวิศวกรรม 

• สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 24 ลำ้นบำท เน่ืองจำก กำรเพ่ิมขึ้นของยอดภำษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ำย และเงินค ้ำประกนั
ผลงำน 

• สินคำ้คงเหลือเพ่ิมขึ้น 13 ลำ้นบำท เน่ืองจำกงำนระหว่ำงท ำของธุรกิจบริกำรดำ้นวิศวกรรม 

• เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ ำประกนัเพ่ิมขึ้น 12 ลำ้นบำท เน่ืองจำกเป็นยอดเงินท่ีส ำรองไว ้ส ำหรับธุรกิจพลงังำน
ทดแทนจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์เพื่อกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ทุกๆ 5 ปี 

• สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น 4 ลำ้นบำท เน่ืองจำกลูกหน้ีสรรพำกร และภำษีซ้ือ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เปลี่ยนแปลง
สินทรัพยห์มุนเวียน 996                   928                   68               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,195                1,198                (4)               
รวมสินทรัพย์ 2,190                2,126                64               

หน้ีสินหมุนเวียน 794                   1,298                (505)           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 569                   27                     542             
รวมหน้ีสิน 1,363                1,326                38               

ส่วนของเจำ้ของ 827                   801                   26               

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)
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• สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึ้น 4 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรลงทุนในโปรแกรมดำ้นกำรพฒันำบุคคลำกร และโปรแกรม

ส ำหรับกำรลดกระบวนกำรท ำงำนของธุรกิจบริกำรดำ้นบริหำรจดักำร 

• ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ลดลง (37) ลำ้นบำท เน่ืองจำกค่ำเส่ือมรำคำ 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 38 ลำ้นบำท เน่ืองจำกเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 

• เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึ้น 116 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรเพ่ิมขึ้นของเงิน
กูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินเพื่อใชใ้นกำรหมุนเวียนทำงธุรกิจ เพ่ือน ำไปจ่ำยช ำระเจำ้หน้ีกำรคำ้ 

• ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน และประมำณกำรตน้ทุนกำรร้ือถอน เพ่ิมขึ้น 9 และ 2 ลำ้นบำทตำมล ำดบั เน่ืองจำก

อตัรำดอกเบ้ียท่ีลดลงส่งผลให้ประมำณกำรหน้ีสินในงบกำรเงินในระยะยำวเพ่ิมสูงขึ้น 

• เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลง (71) ล้ำนบำท เกิดจำกกำรช ำระเงินกู้ยืมตำมก ำหนดกำรปกติส ำหรับ

โครงกำรลงทุนในพลงังำนแสงอำทิตย ์ 

• เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนลดลง (18) ลำ้นบำท เน่ืองจำก เงินมดัจ ำรับล่วงหน้ำจำกงำนโครงกำรลดลง (27) ลำ้นบำท 
จำกกำรทยอยวำงบิลลูกคำ้ และเจำ้หน้ีกำรคำ้ลดลง (5) ลำ้นบำท ในขณะท่ีตน้ทุนงำนก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย เพ่ิมขึ้น 13 ลำ้น

บำท เน่ืองจำกกำรรับรู้ขั้นควำมส ำเร็จของธุรกิจบริกำรดำ้นวิศวกรรม 

กลุ่มบริษทัมีส่วนของเจำ้ของเพ่ิมขึ้น 26 ลำ้นบำท เน่ืองจำก  

• ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี มูลค่ำ 32 ลำ้นบำท 

• ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอื่น มูลค่ำ (2) ลำ้นบำท 

• ส ำรองตำมกฎหมำย (3) ลำ้นบำท 

• ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (1) ลำ้นบำท 
 


