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ที่ GTB-AC003/2563
วันที่ 11 สิ งหาคม 2563
เรื่ อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสาหรับปี ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) และบริ ษทั ย่อย ขอชี้ แจงผลการดาเนิ นการสาหรับไตร
มาสที่ 2 ปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามงบการเงิ นรวม บริ ษทั มีรายได้รวมจานวน 288.79
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 จานวน 35.56 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 14.04% กาไรสุ ทธิ
จานวน 13.40 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสเดี ยวกันของปี 2562 ซึ่ งกาไรสุ ทธิ 10.76 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
2.64 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเพิม่ เติมดังนี้
ภาพรวมธุ รกิจ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด 19 ยัง คงส่ ง ผลกระทบในวงกว้า งต่ อ ธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมในประเทศอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ดีในไตรมาสสองของปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้รับ
ผลกระทบไม่มากนักในด้า นของรายได้ เนื่ องจากยังมี งานคงค้างจากโครงการเดิ มให้ทาอย่า งต่ อ เนื่ อง
ประกอบกับการปรับนโยบายและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการทาตลาดกับอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบมาก
นักกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทาให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ยังคงได้รับงานใหม่เข้า
มาอย่างต่อเนื่ อง แม้ว่าจะเป็ นงานขนาดไม่ใหญ่มูลค่าไม่สูงมากก็ตาม นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยในประเทศ
เวียตนาม ยังคงมีการเติบโตและมีรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ในไตรมาสสองของปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ยังคงสามารถรักษาระดับต้นทุนงานตามสัญญา
และงานบริ การได้ใกล้เคียงกับไตรมาสสองของปี ที่แล้ว แม้วา่ จะต้องเผชิ ญกับอุปสรรคนานาประการอัน
สื บเนื่องมาจากมาตรการการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้ อโควิด ซึ่ งส่ งผลให้ตน้ ทุนสู งขึ้นก็ตาม
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลประกอบการในไตรมาสสองของปี 2563 อยู่ในระดับที่ดีและน่ า
พอใจ สามารถทากาไรได้อย่างต่อเนื่อง
1. รายได้ตามสัญญา
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี รายได้ตามสัญญา 243.74 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น
17.32% จากไตรมาสเดี ยวกันของปี 2562 ที่มีรายได้ตามสัญญา 207.75 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิด

GETABEC Public Company Limited, 335/7 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok 10250, Tel: (66) 02 366 0400, Fax: (66) 02 366 0399, www.getabecboiler.com

บ ริ ษั ท เ จ ต า แ บ ค จา กั ด ( ม ห า ช น )
335/7 ถนนศรี นคริ นทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: (66) 02 366 0400 โทรสาร: (66) 02 366 0399
ท ะ เ บี ย น เ ล ข ที่ 0 1 0 7 5 5 8 0 0 0 4 0 7
www.getabecboiler.co m

จากการทางานโครงการเดิมอย่างต่อเนื่ องจากปี ที่แล้ว ส่ วนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากโครงการ
ใหม่มีสัดส่ วนประมาณ 6% ของรายได้ในไตรมาสนี้

2. ต้นทุนงานตามสัญญา
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนงานตามสัญญา 213.14 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตราส่ วนต้นทุ นงานตามสัญญาต่ อรายได้ตามสั ญญาเท่ ากับ 87.45% หรื อคิ ดเป็ นอัตราก าไร
ขั้นต้นเท่ากับ 12.55% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2562 ที่มีตน้ ทุนงาน 179.88 ล้านบาท
คิดเป็ น 86.58% ของรายได้ตามสัญญา หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับ 13.42%
3. รายได้จากการให้บริ การ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการให้บริ การ 45.05 ล้านบาท ลดลง
-0.93% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ที่มีรายได้ 45.47 ล้านบาท
4. ต้นทุนการให้บริ การ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ต้น ทุ น งานบริ ก าร 28.69 ล้า นบาท คิ ด เป็ น
อัตราส่ วนต้นทุ นต่อรายได้การให้บริ การเท่ากับ 63.67% หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ ากับ
36.33% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2562 ที่มีตน้ ทุนงานบริ การ 31.96 ล้านบาท คิดเป็ น
70.29% ของรายได้ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับ 29.71%
5. กาไรสุ ทธิ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ 13.40 ล้านบาท หรื อเท่ากับอัตรากาไร
สุ ทธิ 4.64% ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 มี ผลกาไรสุ ทธิ 10.76 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
กาไรทุนสุ ทธิ 4.25%
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุ ชาติ มงคลอารี ยพ์ งษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)
GETABEC Public Company Limited, 335/7 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok 10250, Tel: (66) 02 366 0400, Fax: (66) 02 366 0399, www.getabecboiler.com

