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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน 

• ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

• ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

• ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงิน ณ วนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 

จำกกำรเปรียบเทียบผลด ำเนินงำนกับช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อน กลุ่มบริษัทมีก ำไรสุทธิเพิ่มข้ึน 24 ล้ำนบำท เนื่องจำก

เหตุผลดังต่อไปนี้ 

• รำยได้รวมลดลง (9) ล้ำนบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงในอัตรำร้อยละ (2) จำก 383 ล้ำนบำท ในไตรมำส 2/2562 เป็น 374 

ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 โดยเป็นกำรลดลงหลักจำกกลุ่มธุรกิจบริกำรงำนวิศวกรรม 

• ในขณะที่อัตรำก ำไรขั้นต้นเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 9.1 เป็นร้อยละ 15.0 โดยมูลค่ำเพิ่มข้ึน 21 ล้ำนบำท จำก 35 ล้ำนบำทเป็น 
56 ล้ำนบำท 

 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2

งบก ำไรขำดทุน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 374                 383                 (9)                   -2%
ตน้ทุนจำกกำรด ำเนินงำนรวม 318                 348                 
ก ำไรขั้นตน้ 56                   35                   21                   60%

อตัรำก ำไรขั้นตน้ 15.0% 9.1%

รำยไดอ่ื้น 1                    1                    0                    1%
คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 30                   28                   2                    7%

8.0% 7.3%

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 11                   13                   (2)                   -18%
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัร่วม 0                    -                 
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (1)                   1                    (3)                   
ก ำไรส ำหรับงวด 17                   (7)                   24                   

4.6% (1.8%)

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

3 เดือน

เปลี่ยนแปลง
อัตรา

เปลี่ยนแปลง
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ผลด ำเนินงำนแยกตำมธุรกิจ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 

• มูลค่ำก ำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจเพิ่มข้ึน เนื่องจำกเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1. ธุรกิจบริกำรด้ำนวิศวกรรม(EN) ก ำไรเพิ่มข้ึน 20 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลักจำกในไตรมำส 2/2562 มีกำรปรับ BOQ 

ของกลุ่มงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำส่งผลให้รับรู้ต้นทุนเพิ่ม ซ่ึงไม่มีรำยกำรดังกล่ำวในไตรมำส 2/2563  

2. ธุรกิจบริกำรด้ำนบริหำรจัดกำร(MS) ก ำไรเพิ่มข้ึน 4 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลักจำกรำยได้ที่เพิ่มสูงข้ึนเนื่องจำกกำร

รักษำฐำนลูกค้ำเดิมและขยำยฐำนลูกค้ำรำยใหม่ นอกจำกนี้ยงัมีอัตรำก ำไรขั้นต้นเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจำก ร้อยละ 8.9 

เป็นร้อยละ 9.4   
3. ธุรกิจพลังงำนทดแทนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (SE) มีรำยได้และก ำไรขั้นต้นอยู่ในระดับเดิม โดยมีอัตรำก ำไร

ขั้นต้นสูงข้ึนเล็กน้อย 

4. ธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำกลุ่มอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย(TD) ไม่มีกำรรับรู้รำยได้ในไตรมำส 2/2563  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มข้ึน 2 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน จะเพิ่มข้ึน
จำกร้อยละ 7.3 ในไตรมำส 2/2562 เป็นร้อยละ 8.0 ในไตรมำส 2/2563 สำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิ่มข้ึนค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำน 

และค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำธุรกิจใหม่ 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง (2) ล้ำนบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงในอัตรำร้อยละ (18) เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี

ก่อน เนื่องจำกกำรทยอยช ำระหนี้สินระยำวจำกโครงกำรพลังงำนทดแทนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์  และกำรลดลงของเงินกู้ยืม

ระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง (3) ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อน เป็นผลจำกกำรจัดประเภทของต้นทุน

ส่วนกลำงให้สอดคล้องกับกำรท ำงำนจริงของแต่ละบริษทั ส่งผลให้บริษทัย่อยเสียภำษีนิติบุคคลลดลง 

3 เดือน

ไตรมำส 2 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง

วิศวกรรม 106         127         (21)          18           (2)           20           17.2% -1.2% 18.4%
บริหำรจดักำร 235         203         33           22           18           4             9.4% 8.9% 0.5%
พลงังำนทดแทน 33           32           0             16           15           0             47.9% 47.3% 0.6%
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ -          21           (21)          -          3             (3)           -          14.7%

374         383         (9)           56           35           21           15.0% 9.1% 5.9%

อตัรำก ำไรขั้นตน้รำยได้ ก  ำไรขั้นตน้
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ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 

จำกกำรเปรียบเทียบผลด ำเนินงำนกับช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อน กลุ่มบริษัทมีก ำไรสุทธิ เพิ่มข้ึน 16 ล้ำนบำท เนื่องจำก

เหตุผลดังต่อไปนี้ 

• รำยได้รวมลดลง  (70) ล้ำนบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงในอัตรำร้อยละ (9) จำก 827 ล้ำนบำท ในไตรมำส 2/2562 เป็น 

756 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 โดยเป็นกำรลดลงหลักจำกกลุ่มธุรกิจบริกำรงำนวิศวกรรม 

• ในขณะที่อัตรำก ำไรขั้นต้นเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 10.6 เป็นร้อยละ 14.4 โดยมูลค่ำเพิ่มข้ึน 21 ล้ำนบำท จำก 88 ล้ำนบำท

เป็น 109 ล้ำนบำท 

ผลด ำเนินงำนแยกตำมธุรกิจ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 

งบก ำไรขำดทุน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 756                 827                 (70)                 -9%
ตน้ทุนจำกกำรด ำเนินงำนรวม 647                 739                 
ก ำไรขั้นตน้ 109                 88                   21                   24%

อตัรำก ำไรขั้นตน้ 14.4% 10.6%

รำยไดอ่ื้น 1                    5                    (4)                   -77%
คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 60                   54                   6                    11%

8.0% 6.6%

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 24                   26                   (1)                   -6%
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัร่วม 0                    -                 
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (2)                   3                    (4)                   
ก ำไรส ำหรับงวด 27                   11                   16                   

3.5% 1.3%

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

6 เดือน
เปลี่ยนแปลง

อัตรา

เปลี่ยนแปลง

6 เดือน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง

วิศวกรรม 219         327         (108)        35           23           12           15.8% 7.0% 8.8%
บริหำรจดักำร 467         413         54           38           29           10           8.2% 7.0% 1.3%
พลงังำนทดแทน 70           66           4             36           33           3             51.3% 50.0% 1.2%
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ -          21           (21)          -          3             (3)           -          14.7%

756         827         (70)          109         88           21           14.4% 10.6% 3.7%

อตัรำก ำไรขั้นตน้รำยได้ ก  ำไรขั้นตน้
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• มูลค่ำก ำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจเพิ่มข้ึน เนื่องจำกเหตุผลดังต่อไปนี้  

1. ธุรกิจบริกำรด้ำนวิศวกรรม(EN) ก ำไรเพิ่มข้ึน 12 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลักจำกในไตรมำส 2/2562 มีกำรปรับ BOQ 
ของกลุ่มงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำส่งผลให้รับรู้ต้นทุนเพิ่ม ซ่ึงไม่มีรำยกำรดังกล่ำวในไตรมำส 2/2563  

2. ธุรกิจบริกำรด้ำนบริหำรจัดกำร(MS) ก ำไรเพิ่มข้ึน 10 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลักจำกรำยได้ที่เพิ่มสูงข้ึนเนื่องจำกกำร

รักษำฐำนลูกค้ำเดิมและขยำยฐำนลูกค้ำรำยใหม่ นอกจำกนี้ยงัมีอัตรำก ำไรขั้นต้นเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจำก ร้อยละ 7.0  

เป็นร้อยละ 8.2 

3. ธุรกิจพลังงำนทดแทนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์(SE) มีรำยได้เพิ่มข้ึน 4 ล้ำนบำท และก ำไรขั้นต้นเพิ่มข้ึน 3 ล้ำน

บำท โดยมีอัตรำก ำไรขั้นต้นสูงข้ึนเล็กน้อย 
4. ธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำกลุ่มอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย(TD) ไม่มีกำรรับรู้รำยได้ในไตรมำส 2/2563  

รำยได้อื่น 

 รำยได้อื่นลดลง (4) ล้ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกในไตรมำส 1/2562 ได้รับเงินชดเชยรำยได้ จำกเหตุกำรณ์ควำม

เสียหำยในอุปกรณ์ที่ใช้แปลงกระแสไฟฟ้ำ ในขณะที่ไม่มีรำยกำรดังกล่ำวในไตรมำส 1/2563 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มข้ึน 6 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน จะเพิ่มข้ึน

จำกร้อยละ 6.6 เป็นร้อยละ 8.0 สำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิ่มข้ึนค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำน และค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำธุรกิจใหม่ 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง (1) ล้ำนบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงในอัตรำร้อยละ (6) เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อน 

เนื่องจำกกำรทยอยช ำระหนี้สินระยำวจำกโครงกำรพลังงำนทดแทนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์  และกำรลดลงของเงินกู้ยืมระยะส้ัน

จำกสถำบันกำรเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง (4) ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อน เป็นผลจำกกำรจัดประเภทของต้นทุน

ส่วนกลำงให้สอดคล้องกับกำรท ำงำนจริงของแต่ละบริษทั ส่งผลให้บริษทัย่อยเสียภำษีนิติบุคคลลดลง 
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ฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์ลดลง (258) ล้ำนบำท เนื่องจำกเหตุผลหลักดังต่อไปนี้ 

• ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นลดลง  (239) ล้ำนบำท มีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำเนื่องจำกถึงรอบกำรรับ
ช ำระ 

• สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำลดลง (39) ล้ำนบำท เนื่อกจำกกำรวำงบิลที่เพิ่มข้ึนของธุรกิจบริกำรด้ำนวิศวกรรม 

• เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ้ำประกันลดลง  (27) ล้ำนบำท และเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึน 46 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกกำรรับช ำระหนี้จำกลูกหนี้กำรค้ำของกลุ่มกิจกำร 

กลุ่มบริษทัมีหนี้สินลดลง  (285) ล้ำนบำท เนื่องจำกเหตุผลหลักดังต่อไปนี้  

• เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินลดลง (233) ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลดลงของต๋ัวเงิน

จ่ำยจำกสถำบันกำรเงนิ 

• เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลง (35) ล้ำนบำท เกิดจำกกำรช ำระเงินกู้ยืมตำมก ำหนดกำรปกติส ำหรับ

โครงกำรลงทุนในพลังงำนแสงอำทิตย์  

• เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นลดลง (10) ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำและต้นทุนงำนก่อสร้ำงค้ำยจ่ำย 

• หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำลดลง (6) ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเพิ่มของขั้นควำมส ำเร็จของงำนที่ใกล้เคียงกับมูลค่ำกำรวำงบลิ

ของกลุ่มงำนวิศวกรรม 

กลุ่มบริษทัมีส่วนของเจ้ำของเพิ่มข้ึน 27 ล้ำนบำท เนื่องจำกผลด ำเนินงำน 6 เดือนแรกของปี 2563 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน 736                 996                 (260)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,197              1,195              2                    

รวมสินทรัพย์ 1,932              2,190              (258)                

หน้ีสินหมุนเวียน 538                 794                 (256)                
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 541                 569                 (29)                 

รวมหน้ีสิน 1,079              1,363              (285)                

ส่วนของเจำ้ของ 854                 827                 27                   

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง


