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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน 

• ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

• ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

• ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

 

จำกกำรเปรียบเทียบผลด ำเนินงำนกบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน กลุ่มบริษทัมีก ำไรสุทธิลดลง (1.83) ลำ้นบำท เน่ืองจำก

เหตุผลดงัต่อไปน้ี 

• รำยไดร้วมลดลง (121.46) ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงในอตัรำร้อยละ (26.09) จำก 465.54 ลำ้นบำท ในไตรมำส 

3/2562 เป็น 344.07 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2563 โดยเป็นกำรลดลงหลกัจำกกลุ่มธุรกิจบริกำรงำนวิศวกรรม และธุรกิจ

จ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั อนัเน่ืองมำจำกมีกำรชะลอกำรว่ำจำ้งของลูกคำ้จำกภำวะเศรฐกิจ  

 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

งบก ำไรขำดทุน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 344.07             465.54               (121.46)           -26.09%
ตน้ทุนจำกกำรด ำเนินงำนรวม 298.22             411.83               
ก ำไรขั้นตน้ 45.86               53.71                 (7.85)               -14.62%

อตัรำก ำไรขั้นตน้ 13.33% 11.54%

รำยไดอ่ื้น 0.77                 0.29                  0.48                168.35%
คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 43.22               28.88                 14.34              49.64%

12.56% 6.20%

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 8.98                 13.08                 (4.10)               -31.36%
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัร่วม 0.13                 -                    
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (12.95)              2.96                  (15.91)             
ก ำไรส ำหรับงวด 7.25                 9.08                  (1.83)               -20.19%

2.11% 1.95%

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

3 เดือน

เปลี่ยนแปลง
อัตรา

เปลี่ยนแปลง
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ผลด ำเนินงำนแยกตำมธุรกิจ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

 

• มูลค่ำก ำไรขั้นตน้ของกลุ่มธุรกิจลดลง เน่ืองจำกเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
1. ธุรกิจบริกำรดำ้นวิศวกรรม(EN) ก ำไรลดลง (7.74) ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัจำกในไตรมำส 3/2563 รำยไดล้ดลง 

(113.19) ลำ้นบำท ในขณะท่ีอตัรำก ำไรขั้นตน้สูงขึ้นร้อยละ 3.18    

2. ธุรกิจบริกำรดำ้นบริหำรจดักำร(MS) ก ำไรเพ่ิมขึ้น 0.47 ลำ้นบำท จำกรำยไดท่ี้เพ่ิมขึ้น 7.04 ลำ้นบำท และมีอตัรำ

ก ำไรขั้นตน้อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน   

3. ธุรกิจพลงังำนทดแทนจำกพลงังำนแสงอำทิตย์(SE) ก ำไรเพ่ิมขึ้น 3.77 ลำ้นบำท จำกรำยไดท่ี้เพ่ิมขึ้น 3.62 ลำ้น

บำท ในขณะท่ีตน้ทุนคงเดิมส่งผลให้อตัรำก ำไรขั้นตน้สูงขึ้นร้อยละ 7.24 

4. ธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั(TD) ไม่มีกำรรับรู้รำยไดใ้นไตรมำส 3/2563  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น 14.34 ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน จะ

เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 6.20 ในไตรมำส 3/2562 เป็นร้อยละ 12.56 ในไตรมำส 3/2563 สำเหตุหลกัเกิดจำกกำรเพ่ิมขึ้นค่ำใช้จ่ำย

เก่ียวกับพนักงำน และค่ำใช้จ่ำยในกำรชดเชยกำรเลิกจ้ำงพนักงำนเน่ืองจำกบำงหน่วยงำนชะลอกำรต่อสัญญำซ่ึงเกิดจำก

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลง (4.10) ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงในอตัรำร้อยละ (31.36) เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนั

ในปีก่อน เน่ืองจำกกำรทยอยช ำระหน้ีสินระยะยำวจำกโครงกำรพลงังำนทดแทนจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์และกำรลดลงของเงิน

กูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดล้ดลง (15.91) ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน เป็นผลจำกกำรจดัประเภทของ

ตน้ทุนส่วนกลำงให้สอดคลอ้งกบักำรท ำงำนจริงของแต่ละบริษทั ส่งผลให้บริษทัยอ่ยเสียภำษีนิติบุคคลลดลง และบนัทึกภำษีเงิน

ไดร้อตดับญัชี รำยกำรขำดทุนจำกปีก่อน 

3 เดือน
ไตรมำส 3 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง

วิศวกรรม 82.82        196.02      (113.19)       10.22        17.96        (7.74)        12.34% 9.16% 3.18%
บริหำรจดักำร 229.08      222.05      7.04           20.55        20.07        0.47         8.97% 9.04% -0.07%
พลงังำนทดแทน 32.17        28.55        3.62           15.09        11.32        3.77         46.91% 39.66% 7.24%
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ -           18.93        (18.93)        -           4.35         (4.35)        22.97%

344.07      465.54      (121.46)       45.86        53.71        (7.85)        13.33% 11.54% 1.79%

อตัรำก ำไรขั้นตน้รำยได้ ก  ำไรขั้นตน้
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ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

 

จำกกำรเปรียบเทียบผลด ำเนินงำนกบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน กลุ่มบริษทัมีก ำไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 14.46 ลำ้นบำท เน่ืองจำก

เหตุผลดงัต่อไปน้ี 

• รำยไดร้วมลดลง (191.91) ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงในอตัรำร้อยละ (14.85) จำก 1,292.22 ลำ้นบำท ในไตรมำส 

3/2562 เป็น 1,100.31 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2563 โดยเป็นกำรลดลงหลกัจำกกลุ่มธุรกิจบริกำรงำนวิศวกรรม และ

ธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั  

• ในขณะท่ีอตัรำก ำไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 10.96 เป็นร้อยละ 14.05 โดยมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 12.99 ลำ้นบำท จำก 141.61 
ลำ้นบำทเป็น 154.60 ลำ้นบำท 

งบก ำไรขำดทุน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 1,100.31        1,292.22        (191.91)         -14.85%
ตน้ทุนจำกกำรด ำเนินงำนรวม 945.70           1,150.61        
ก ำไรขั้นตน้ 154.60           141.61           12.99            9.17%

อตัรำก ำไรขั้นตน้ 14.05% 10.96%

รำยไดอ่ื้น 1.96               5.52               (3.57)             -64.59%
คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 103.65           83.17             20.48            24.62%

9.42% 6.44%

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 33.19             38.79             (5.60)             -14.43%
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัร่วม 0.15               -                
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (14.49)            5.58               (20.07)           
ก ำไรส ำหรับงวด 34.06             19.59             14.46            

3.10% 1.52%

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

9 เดือน
เปลี่ยนแปลง

อัตรา

เปลี่ยนแปลง
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ผลด ำเนินงำนแยกตำมธุรกิจ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

 

• มูลค่ำก ำไรขั้นตน้ของกลุ่มธุรกิจเพ่ิมขึ้น เน่ืองจำกเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

1. ธุรกิจบริกำรดำ้นวิศวกรรม(EN) ก ำไรเพ่ิมขึ้น 3.91 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัจำกในไตรมำส 3/2562 มีกำรปรับ BOQ 

ของกลุ่มงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำส่งผลให้รับรู้ตน้ทุนเพ่ิม ซ่ึงไม่มีรำยกำรดงักล่ำวใน 9 เดือนของปี 2563 

2. ธุรกิจบริกำรดำ้นบริหำรจดักำร(MS) ก ำไรเพ่ิมขึ้น 10.12 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัจำกรำยไดท่ี้เพ่ิมสูงขึ้นเน่ืองจำก

กำรรักษำฐำนลูกคำ้เดิมและขยำยฐำนลูกคำ้รำยใหม่ นอกจำกน้ียงัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 7.70  เป็น

ร้อยละ 8.47 

3. ธุรกิจพลงังำนทดแทนจำกพลงังำนแสงอำทิตย(์SE) ก ำไรเพ่ิมขึ้น 6.37 ลำ้นบำท จำกรำยไดท่ี้เพ่ิมขึ้น 7.13 ลำ้น

บำท นอกจำกน้ียงัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 46.90 เป็นร้อยละ 49.88 เน่ืองมำจำกกำรควบคุมตน้ทุน

โครงกำร  

4. ธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั(TD) ไม่มีกำรรับรู้รำยไดใ้นช่วง 9 เดือนของปี 2563 

รำยไดอ้ื่น 

 รำยไดอ้ื่นลดลง (3.57) ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเกิดจำกในไตรมำส 1/2562 ไดรั้บเงินชดเชยรำยได ้จำกเหตุกำรณ์ควำม

เสียหำยในอุปกรณ์ท่ีใชแ้ปลงกระแสไฟฟ้ำ ในขณะท่ีไม่มีรายการดงักล่าวใน 9 เดือนของปี 2563 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น 20.48 ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน จะ

เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 6.44 ในไตรมำส 3/2562 เป็นร้อยละ 9.42 ในไตรมำส 3/2563 สำเหตุหลกัเกิดจำกกำรเพ่ิมขึ้นค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบั

พนกังำน และค่ำใชจ้่ำยในกำรชดเชยกำรเลิกจำ้งพนกังำนเน่ืองจำกบำงหน่วยงำนชะลอกำรต่อสัญญำซ่ึงเกิดจำกผลกระทบจำก

สถำนกำรณ์โควิด 19 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

 ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลง (5.60) ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงในอตัรำร้อยละ (14.43) เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนั

ในปีก่อน เน่ืองจำกกำรทยอยช ำระหน้ีสินระยะยำวจำกโครงกำรพลงังำนทดแทนจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์และกำรลดลงของเงิน

กูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 

9 เดือน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลง

วิศวกรรม 302.09      522.92      (220.82)       44.80        40.89        3.91           14.83% 7.82% 7.01%
บริหำรจดักำร 696.39      634.89      61.50          59.02        48.90        10.12          8.47% 7.70% 0.77%
พลงังำนทดแทน 101.82      94.70        7.13           50.79        44.41        6.37           49.88% 46.90% 2.98%
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ -           39.71        (39.71)        -           7.41         (7.41)          18.67%

1,100.31   1,292.22   (191.91)       154.60      141.61      12.99          14.05% 10.96% 3.09%

อตัรำก ำไรขั้นตน้รำยได้ ก  ำไรขั้นตน้
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ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง (20.07) ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อน เป็นผลจำกกำรจดัประเภทของ

ตน้ทุนส่วนกลำงให้สอดคลอ้งกบักำรท ำงำนจริงของแต่ละบริษทั ส่งผลให้บริษทัยอ่ยเสียภำษีนิติบุคคลลดลง และบนัทึกภำษีเงิน

ไดร้อตดับญัชี รำยกำรขำดทุนจำกปีก่อน 

ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยล์ดลง (293.45) ลำ้นบำท เน่ืองจำกเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 

• ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง  (195.01) ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของลูกหน้ีกำรคำ้เน่ืองจำกถึงรอบกำร

รับช ำระ 

• สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำลดลง (63.74) ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรวำงบิลท่ีเพ่ิมขึ้นของธุรกิจบริกำรดำ้นวิศวกรรม 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง (20.86) ลำ้นบำท และเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนัลดลง  (24.12) 

ลำ้นบำท เน่ืองจำกภำระสินเช่ือลดลง 

• สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เพ่ิมขึ้น 17.52 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัจำกรำยกำรขำดทุนจำกปีก่อน 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินลดลง  (327.51) ลำ้นบำท เน่ืองจำกเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 

• เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินลดลง (216.65) ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรลดลงของตัว๋
เงินจ่ำยจำกสถำบนักำรเงิน 

• เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินลดลง (71.40) ลำ้นบำท เกิดจำกกำรช ำระเงินกูย้ืมตำมก ำหนดกำรปกติส ำหรับ

โครงกำรลงทุนในพลงังำนแสงอำทิตย ์ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน 686.75               995.68                (308.93)             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,210.11            1,194.64              15.48                

รวมสินทรัพย์ 1,896.87            2,190.32              (293.45)             

หน้ีสินหมุนเวียน 529.70               793.85                (264.15)             
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 506.10               569.46                (63.36)              

รวมหน้ีสิน 1,035.80            1,363.31              (327.51)             

ส่วนของเจำ้ของ 861.06               827.00                34.06                

ข้อมูลทางการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
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• เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนลดลง (27.31) ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรลดลงของเจำ้หน้ีกำรคำ้และตน้ทุนงำนก่อสร้ำงคำ้ง

จ่ำย 

• หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำลดลง (7.41) ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรเพ่ิมของขั้นควำมส ำเร็จของงำนท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำกำรวำง
บิลของกลุ่มงำนวิศวกรรม 

กลุ่มบริษทัมีส่วนของเจำ้ของเพ่ิมขึ้น 34.06 ลำ้นบำท เน่ืองจำกผลด ำเนินงำน 9 เดือนแรกของปี 2563 


