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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน 

• ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

• ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 

จำกกำรเปรียบเทียบผลด ำเนินงำนกบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน กลุ่มบริษทัมีก ำไรสุทธิลดลง (8) ลำ้นบำท เน่ืองจำกเหตุผล

ดงัต่อไปน้ี 

• รำยไดร้วมลดลง  (61) ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงในอตัรำร้อยละ 14 จำก 443 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2562 เป็น 

382 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2563 โดยเป็นกำรลดลงหลกัจำกกลุ่มธุรกิจบริกำรงำนวิศวกรรม 

• ในขณะท่ีอตัรำก ำไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 11.9 เป็นร้อยละ 13.8 โดยมูลค่ำอยูใ่นระดบัเดิมท่ี 53 ลำ้นบำท 

 

 

 

งบก ำไรขำดทุน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 382                  443                  (61)                   -14%

ตน้ทุนจำกกำรด ำเนินงำนรวม 329                  390                  
ก ำไรขั้นตน้ 53                    53                    (0)                     -1%

อตัรำก ำไรขั้นตน้ 13.8% 11.9%

รำยไดอ่ื้น 0                      4                      (4)                     -97%

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 30                    26                    4                      16%

7.9% 5.9%

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 13                    12                    1                      7%

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัร่วม 0                      -                   

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (0)                     1                      (1)                     
ก ำไรส ำหรับงวด 9                      17                    (8)                     

2.5% 3.9%

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

3 เดือน
เปลี่ยนแปลง

อัตรา

เปลี่ยนแปลง
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ผลด ำเนินงำนแยกตำมธุรกิจ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 

• มูลค่ำก ำไรขั้นตน้ของกลุ่มธุรกิจลดลง เน่ืองจำกเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

1. ธุรกิจบริกำรดำ้นวิศวกรรม(EN) ก ำไรลดลง (8) ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัจำกกำรรำยไดท่ี้ลดลง อยำ่งไรก็ตำมธุรกิจ

วิศวกรรมมีอตัรำก ำไรขั้นตน้สูงขึ้น จำกร้อยละ 12.3 เป็นร้อยละ 14.4  

2. ธุรกิจบริกำรดำ้นบริหำรจดักำร(MS) ก ำไรเพ่ิมขึ้น 6 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัจำกรำยไดท่ี้เพ่ิมสูงขึ้นเน่ืองจำกกำร

รักษำฐำนลูกคำ้เดิมและขยำยฐำนลูกคำ้รำยใหม่ นอกจำกน้ียงัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมขึ้นจำก ร้อยละ 5.1 เป็นร้อย

ละ 7.0   

3. ธุรกิจพลงังำนทดแทนจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ ก ำไรเพ่ิมขึ้น 2 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัจำกรำยไดจ้ำกกำรผลิต

ไฟฟ้ำท่ีเพ่ิมขึ้น และมีอตัรำก ำไรขั้นตน้สูงขึ้นเลก็นอ้ย 

รำยไดอ้ื่น 

 รำยได้อื่นลดลง (4) ล้ำนบำท สำเหตุหลกัเกิดจำกในไตรมำส 1/2562 ได้รับเงินชดเชยรำยได ้จำกเหตุกำรณ์ควำม

เสียหำยในอุปกรณ์ท่ีใชแ้ปลงกระแสไฟฟ้ำ ในขณะท่ีไม่มีรำยกำรดงักล่ำวในไตรมำส 1/2563  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น 4 ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบค่ำใชจ้่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน จะเพ่ิมขึ้น

จำกร้อยละ 5.9 ในไตรมำส 1/2562 เป็นเพียงร้อยละ 7.9 ในไตรมำส 1/2563 สำเหตุหลกัเกิดจำกกำรเพ่ิมขึ้นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบั

พนกังำน และค่ำใชจ้่ำยในกำรท ำธุรกิจใหม่ 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

 ตน้ทุนทำงกำรเงินเพ่ิมขึ้น 1 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรเพ่ิมขึ้นในอตัรำร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน 

เน่ืองจำกมูลค่ำเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินในระหว่ำงไตรมำส 1/2563 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้

 ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดล้ดลง (1) ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน เป็นผลจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนท่ี

ลดลง 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง
วิศวกรรม 113             199             (86)              16               24               (8)                14.4% 12.3% 2.1%
บริหำรจดักำร 232             210             22               16               11               6                 7.0% 5.1% 1.9%
พลงังำนทดแทน 37               34               3                 20               18               2                 54.2% 52.6% 1.5%

382             443             (61)              53               53               (0)                13.8% 11.9% 1.8%

รำยได้ ก  ำไรขั้นตน้ อตัรำก ำไรขั้นตน้
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ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยล์ดลง  (2) ลำ้นบำท เน่ืองจำกเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 

• ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง  (26) ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของลูกหน้ีกำรคำ้เน่ืองจำกถึงรอบกำรรับ

ช ำระ 

• ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ลดลง  (9) ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเกิดจำกกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของธุรกิจพลงังำนทดแทน

จำกพลงังำนแสงอำทิตย ์

• สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำลดลง (4) ลำ้นบำท เน่ือกจำกกำรวำงบิลท่ีเพ่ิมขึ้นของธุรกิจบริกำรดำ้นวิศวกรรม 

• เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนัลดลง  (2) ลำ้นบำท และเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น 31 ลำ้นบำท 

เน่ืองจำกกำรรับช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีกำรคำ้ของกลุ่มกิจกำร 

• สินคำ้คงเหลือเพ่ิมขึ้น 9 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรเตรียมวตัถุดิบส ำหรับงำนบริกำรดำ้นวิศวกรรม 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินลดลง  (12) ลำ้นบำท เน่ืองจำกเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 

• เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินลดลง (42) ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรลดลงของตัว๋เงิน
จ่ำยจำกสถำบนักำรเงิน 

• เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลง (17) ล้ำนบำท เกิดจำกกำรช ำระเงินกู้ยืมตำมก ำหนดกำรปกติส ำหรับ
โครงกำรลงทุนในพลงังำนแสงอำทิตย ์ 

• เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้น 51 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรเพ่ิมขึ้นของเงินมดัจ ำรับล่วงหน้ำจำกงำนโครงกำร และ

กำรเพ่ิมขึ้นของค่ำแรงคำ้งจ่ำยของธุรกิจบริกำรดำ้นบริหำรจดักำร 

กลุ่มบริษทัมีส่วนของเจำ้ของเพ่ิมขึ้น 9 ลำ้นบำท เน่ืองจำกผลด ำเนินงำนไตรมำส 1/2563 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน 987                  996                  (9)                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,201               1,195               7                      
รวมสินทรัพย์ 2,188               2,190               (2)                     

หน้ีสินหมุนเวียน 797                  794                  3                      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 555                  569                  (14)                   
รวมหน้ีสิน 1,352               1,363               (12)                   

ส่วนของเจำ้ของ 836                  827                  9                      

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง


