
 

ที ่STC 005/2563 

     วนัที ่8 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง คาํอธบิายและวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานสาํหรบัผลประกอบการสิน้สดุ

วนัที ่31 มนีาคม 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

หน่วย: ล้านบาท 
ไตรมาส 1 ปี

2562 

ไตรมาส 1 ปี 

2563 

%Change 

1. รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู 78.58 90.73 15.46 

2. รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ 26.25 34.24 30.44 

3. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2.32 5.16 122.41 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 107.15 130.13 21.45 

รายไดอ้ื่น 0.47 0.38 (19.15) 

รายได้รวม 107.62 130.51 21.27 

กําไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑค์อนกรตีสําเรจ็รปู 26.06 28.30 8.60 

อตัรากําไรขัน้ต้นผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู (รอ้ยละ) 33.16 31.19 (5.94) 

กําไรขัน้ตน้จากการขายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ 8.02 8.81 9.85 

อตัรากําไรขัน้ต้นผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ (รอ้ยละ) 30.55 25.73 (15.78) 

กําไรขัน้ตน้การใหบ้รกิาร 0.48 0.91 89.58 

อตัรากําไรขัน้ต้นจากการบรกิาร (รอ้ยละ) 20.69 17.64 (14.74) 

กาํไรขัน้ต้นรวม 34.56 38.02 10.01 

อตัรากําไรขัน้ต้น (รอ้ยละ) 32.25 29.22  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 11.29 12.83 13.64 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 10.66 13.76 29.38 

กาํไรสทุธิ 8.92 8.44 (5.38) 

อตัรากําไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 8.29 6.47  
หมายเหตุ 1. รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายสนิคา้ชาํรุด ดอกเบี้ยรบั รายไดค้่าบ้านพกัและค่าไฟซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัจากพนกังาน 

แมว้่าจะมกีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ในประเทศไทยช่วงเดอืนมนีาคม ไตรมาส 1 ของปี 2563 

แต่กย็งัไม่ส่งผลกระทบกบัยอดขาย  บรษิทัฯ ยงัคงมรีายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายคอนกรตีสาํเรจ็รูปเพิม่ขึน้ 12.15 ลา้นบาท

หรอืรอ้ยละ 15.46 จาก 78.58 ลา้นบาทเป็น 90.73 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน โดยรายไดส้ว่นใหญ่ทีเ่พิม่

ขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์คอนกรตีสําเร็จรูปที่เกี่ยวกบัระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งจากการเพิ่มขึน้ดงักล่าวเป็นไปตามความ

ต้องการสนิค้าเพื่อใชใ้นโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานในเขตพื้นที่เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีและพื้นที่ใกล้เคยีง รวมทัง้งาน

นิคมอุตสาหกรรม โดยเป็นไปตามนโยบายการลงทุนในโครงการ EEC ทีเ่ริม่ชดัเจนมากขึน้ ทัง้น้ีในส่วนของรายไดจ้ากการผลติ

และจําหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็เพิม่ขึน้ 7.99 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 30.44 จาก 26.25 ลา้นบาทเป็น 34.24 ลา้นบาท 



                                                       

หน้า 2 จาก 2 

 

การเพิม่ขึน้ของรายไดด้งักล่าว เกดิจากภาคธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยใ์นพืน้ทีเ่มอืงพทัยาเริม่ฟ้ืนตวั ทัง้น้ี ทางบรษิทัฯ 

คาดว่าจะปรบัตวัสงูขึน้ตามธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีฟ้ื่นตวั นอกจากน้ี รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ 2.84 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 

122.41 จาก 2.32 ล้านบาทเป็น 5.16 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาสแรกของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามรายได้จากการผลิตและ

จาํหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รปู และผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ของบรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้ 

ในไตรมาส 1 ของปี 2563 บรษิทัฯ มกีําไรขัน้ต้นจากกลุ่มผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รูปเพิม่ขึน้ 2.24 ลา้นบาทหรอืรอ้ย

ละ 8.60 จาก 26.06 ล้านบาทเป็น 28.30 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน สอดคล้องกบัยอดขายที่เพิม่ขึน้  

เน่ืองจากมกีารลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานในเขตพืน้ทีเ่มอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีช่ดัเจนมากขึน้ ทาํใหบ้รษิทัฯ 

มกีารจําหน่ายผลติภณัฑค์อนกรตีสําเรจ็รูปที่เกี่ยวกบัระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไดม้ากขึน้ โดยบรษิทัฯ สามารถปรบัเปลี่ยน

รูปแบบและลกัษณะของผลติภณัฑด์งักล่าวใหส้อดคล้องกบัการใชง้านและความต้องการของลูกคา้ทีเ่ฉพาะเจาะจงได ้ ทัง้น้ีใน

สว่นของกาํไรขัน้ตน้จากกลุ่มผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็เพิม่ขึน้ 0.79 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 9.85 จาก 8.02 ลา้นบาท เป็น 8.81 

ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากบรษิัทฯ ปรบักลยุทธ์การตลาดโดยทีผ่่านมาจะเน้นไปทีโ่ครงการ

ขนาดใหญ่เป็นหลกั หนัมาจําหน่ายใหแ้ก่ลูกค้าทีม่โีครงการขนาดกลางและขนาดเลก็เพิม่มากขึน้ต่อเน่ืองจากปี 2562 ซึ่งการ

แขง่ขนัดา้นราคาไม่รุนแรง ทัง้น้ีแมว้่าบรษิทัจะมภีาระตน้ทุนผลติทีเ่พิม่สงูขึน้จากค่าเสือ่มของโรงงานใหม ่และการปรบัปรุงพฒันา

เครื่องจกัรโรงงาน ส่งผลใหอ้ตัรากําไรขัน้ต้นลดลง แต่ในทางกลบักนักท็ําใหบ้รษิทัสามารถผลติสนิคา้ไดม้ากขึน้ ทํายอดขายได้

สงูขึน้จากปีก่อนเช่นกนั   นอกจากน้ี กาํไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารกเ็พิม่ขึน้ 0.43 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 89.58 จาก 0.48 ลา้น

บาท เป็น 0.91 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนซึง่กส็อดคล้องกบัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ของผลติภณัฑค์อนกรตี

สาํเรจ็รปู และผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็  

ในไตรมาส 1 ของปี 2563 สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้ 1.54 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 13.64 จาก 11.29 ลา้นบาท

เป็น 12.83 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้งกบั

พนักงานขายและขนส่ง สอดคล้องกบัรายได้จากการขายและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้น้ีในส่วนของค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ 

3.10 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 29.08 จาก 10.66 ลา้นบาทเป็น 13.76 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุ

หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนและโบนัส นอกจากน้ียงัมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เริม่มผีลบงัคบัใชใ้น

งวดปัจจุบนัและสง่ผลกระทบโดยตรงกบัการพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 

โดยสรุป บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธลิดลง 0.48 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.38 จาก 8.92 ลา้นบาท เป็น 8.44 ลา้นบาท เมื่อเทยีบ

กบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน การลดลงของกําไรสุทธดิงักล่าวสบืเน่ืองจาก บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารและตน้ทุนผลติที่

เพิม่ขึน้ตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ จงึสง่ผลใหก้าํไรสทุธลิดลง 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

         ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

  (นางสาวอมลวรรณ ชยัตระกลูทอง) 

   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั เอสทซี ีคอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 


