
 

 

ที� SR E2561_013                                                                                                                                                 วนัที� 9  สิงหาคม 2561 

เรื�อง    คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A)ไตรมาส 2 ปี 2561(แกไ้ข) 

เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 

            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 

 

 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561 เปรียบเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2561 

ในไตรมาส 2 ปี 2561 (Q2/2561) บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 16.76 ลา้นบาท เพิ�มขึCนจากไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 17.73 ลา้นบาท หรือ
เพิ�มขึCนร้อยละ 1,827.84 สาเหตุมาจาก  
รายได ้

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจาํนวน 396.23 ลา้นบาท เพิ�มขึCนจากไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 88.69 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึCนร้อยละ 28.84 การ
เพิ�มขึCนของรายได้หลกัอย่างมีนัยสําคญัมาจาก  (1) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทยอยรับรู้รายได้จากงาน
โครงการใหม่ที�เซ็นสญัญาในไตรมาส 3-4 ปี 2560  (2) บริษทัฯมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสถานีวดัอตัราการไหลของของเหลว ซึ�งเป็นส่วนงานใหม่
ที�บริษทัฯซืCอกิจการเมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2560 (3) กลุ่มธุรกิจปัPมอุตสาหกรรม มียอดขาย Gould Pump เพิ�มขึCนจากคาํสั�งซืCอในปีก่อนส่งสินคา้
ในไตรมาส 2 ปี 2561 
 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 387.89 ลา้นบาท เพิ�มขึCนจากไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 71.61 หรือเพิ�มขึCนร้อยละ 22.64 ซึ� ง
สาเหตุมาจากการเพิ�มขึCนของตน้ทุนผนัแปรที�สอดคลอ้งกบัรายไดห้ลกัที�เพิ�มขึCน  
 
 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 % % หกเดือน หกเดือน %
(หน่วย:ล้านบาท) 2561 2561 2560 เพิ�ม(ลด) เพิ�ม(ลด) 2561 2560 เพิ�ม(ลด)

QOQ YOY YTD

รายได้หลัก 307.54 396.23 215.42 28.84% 83.93% 703.77 392.82 79.16%
รายได้อื�น 7.57 8.28 4.08 9.38% 102.94% 15.85 11.32 40.02%
รวมรายได้ 315.11 404.51 219.50 28.37% 84.29% 719.62 404.14 78.06%
ต้นทุนและคา่ใชจ้า่ยดําเนินงาน  (316.28)  (387.89)  (223.52) 22.64% 73.54%  (704.17)  (422.24) 66.77%
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี  (0.97) 16.76  (3.74) 1,827.84% 548.13% 15.79  (17.10) 192.34%



 
 

 
ผลการดาํเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561 เปรียบเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2560 

ในไตรมาส 2 ปี 2561 (Q2/2561) บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 16.76 ลา้นบาท เพิ�มขึCนจากไตรมาส 2 ปี 2560 จาํนวน 20.50 ลา้นบาท หรือ
เพิ�มขึCนร้อยละ 548.13 สาเหตุมาจาก  
รายได ้

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัรวมจาํนวน 396.23 ลา้นบาท เพิ�มขึCนจากไตรมาส 2 ปี 2560 จาํนวน 180.81 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึCนร้อยละ 83.93 
การเพิ�มขึCนของรายไดห้ลกัอยา่งมีนยัสําคญัมาจาก (1) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทยอยรับรู้รายไดจ้ากงาน
โครงการใหม่ที�เซ็นสญัญาในไตรมาส 3-4 ปี 2560 (2) บริษทัฯมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสถานีวดัอตัราการไหลของของเหลว ซึ�งเป็นส่วนงานใหม่
ที�บริษทัฯซืCอกิจการเมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2560 (3) กลุ่มธุรกิจพลงังานทางเลือก ส่วนงานซ่อมบาํรุงสถานีก๊าซธรรมชาติให้กบัปตท. ที�ประมูล
งานไดใ้นปี 2560 มีการตกลงทาํสญัญาเรียกเก็บ โดยใชว้ธีิการคาํนวณแบบใหม่ แยกเป็นการซ่อมบาํรุงดูแลอุปกรณ์และตามปริมาณยอดขายแต่
ละสถานี 
 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 387.89 ลา้นบาท เพิ�มขึCนจากปีก่อนจาํนวน 164.37 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึCนร้อยละ 

73.54 ซึ�งสาเหตุมาจากการปรับตวัเพิ�มขึCนของตน้ทุนผนัแปรที�สอดคลอ้งกบัรายไดห้ลกัที�เพิ�มขึCน สาํหรับค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานที�เพิ�มขึCนมี
สาเหตุมาจากค่าใชจ่้ายที�เป็นของกลุ่มธุรกิจสถานีวดัอตัราการไหลของของเหลวและบริษทัยอ่ยอื�นๆ ที�จดัตัCงขึCนในปี 2560 
 

งวดหกเดอืนสิ9นสุดเดอืนมถุินายน  ปี 2561 เปรียบเทยีบกบัปี 2560 
สาํหรับงวดหกเดือนสิCนสุดเดือนมิถุนายน ปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ  15.79 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 

เพิ�มขึCน 32.89 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึCนร้อยละ 192.34 สาเหตุมาจาก 
รายได ้

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัรวมจาํนวน 703.77 ลา้นบาท เพิ�มขึCนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 จาํนวน 310.95 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึCนร้อย
ละ 79.16 การเพิ�มขึCนของรายไดห้ลกัอยา่งมีนยัสาํคญัดงัที�กล่าวไวข้า้งตน้เปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี 2561 กบั ไตรมาส 2 ปี 2560 
 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 704.17 ลา้นบาท เพิ�มขึCนจากปีก่อนจาํนวน 281.93 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึCนร้อยละ 

66.77 ซึ�งสาเหตุมาจากการปรับตวัเพิ�มขึCนของตน้ทุนผนัแปรที�สอดคลอ้งกบัรายไดห้ลกัที�เพิ�มขึCน สาํหรับค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานที�เพิ�มขึCนมี
สาเหตุมาจากค่าใชจ่้ายที�เป็นของกลุ่มธุรกิจสถานีวดัอตัราการไหลของของเหลวและบริษทัยอ่ยอื�นๆ ตามที�กล่าวไวใ้นขา้งตน้ 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                 (นางอุดมพร    จิระนภากลุวฒัน์) 

      ประธานเจา้หนา้ที�บญัชีและการเงิน   


