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ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ประจ ำปี 2562 
2 มีนำคม 2563 

 

สรุปภาพรวมธุรกิจทีส่ าคัญ  

ปี 2562 เป็นปีที่บรษิัทมีการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการบรหิารและกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ
ธุรกิจและสรา้งความเติบโตใหก้บับรษิัท โดยบรษิัทปรบักลยทุธท์างธุรกจิ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีธุรกจิหลกัที่บรษิัทมีความรูค้วามช านาญ
มากว่า 50 ปี ซึ่งคือธุรกิจเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม และลดการลงทนุในธุรกิจที่บรษิัทมคีวามช านาญนอ้ยกวา่ 
เช่น ธุรกิจพลงังานทดแทนและหมนุเวยีน เป็นตน้  
 

ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษิัทตดัสินใจหยดุการด าเนินงานของบรษิัทย่อย ที่สรา้งผลขาดทนุลง 2 บรษิัท ไดแ้ก่ บรษิัท พาราไดซ ์กรีน เอนเนอ
ยี่ จ ากดั (ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ) และ บรษิัท ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จ ากดั และพิจารณาจดัประเภทของสินทรพัยใ์น
งบการเงินรวมใหม่ อนัเป็นผลมาจากการแนวทางการขายเงินลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน เนื่องจากบรษิัทไม่มคีวามรูค้วาม
ช านาญในธุรกจิพลงังานเทา่ที่ควร ท าใหโ้รงไฟฟ้าบางโรงมีระยะเวลาในการซ่อมแซมและปรบัปรุงเกินกวา่ที่วางแผนไว้ รวมทัง้ลด
ภาระหนีสิ้นของบรษิัท และน าเงนิท่ีไดน้ัน้ไปลงทนุในธุรกิจหลกัที่มีผลตอบแทนที่ดีกวา่ เป็นการชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ
ธุรกิจและสรา้งความเติบโตใหก้บับรษิัทต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
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รายได้   

 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิัทมาจากรายไดจ้ากงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม และรายไดจ้ากการขาย

ไฟฟ้า โดยในปี 2562 มจี านวนเทา่กบั 644.63 ลา้นบาท และ 1,026.59 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 57.39 และ 

40.92 ของรายไดร้วม ตามล าดบั 

ส าหรบัปี 2562  กลุ่มบรษิัทมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 1,123.31 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,512.27 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัปี 2561 คิดเป็นอตัรา

ลดลงรอ้ยละ 25.72   

2562 ใหม่ เดิม %

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 1,112.54           1,467.84           1,467.84           -24.21%

รายไดอ่ื้น 10.77                44.43                44.43                -75.76%

รวมรายได้ 1,123.31         1,512.27         1,512.27         -25.72%

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 1,335.90           1,640.08           1,465.28           -20.76%

(212.59)           (127.81)           46.99             -180.42%

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 88.19                102.45              102.45              -13.92%

(300.78)           (230.26)           (55.46)            127.14%

ค่าใชจ้่ายที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 303.87              249.95              243.49              22.15%

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 70.62                52.14                9.36                  197.48%

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 28.93                9.36                  9.36                  209.11%

ตน้ทนุทางการเงิน 69.37                67.70                67.70                2.47%

(773.56)           (609.40)           (385.37)           42.60%

ภาษีเงินได ้(ค่าใชจ้่าย) รายได้ (48.82)               11.38                11.38                -528.97%

(822.38)           (598.02)           (373.99)           59.99%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (4.48)                 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.54                  0.46                  0.46                  17.15%

(826.32)           (597.56)           (373.53)           61.24%

(801.30)           (564.93)           (389.80)           60.64%

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท

เพิม่ (ลด)ผลการด าเนินงาน

ส าหรับปี 2562 (ล้านบาท)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

2561

2562 % ใหม่ % เดิม % %

รายไดจ้ากงานโครงการ 644.63      57.39% 1,026.59   67.88% 1,026.59    67.88% -37.21%

รายไดจ้ากการขายสินคา้อตุสาหกรรม 8.30           0.74% 10.42         0.69% 10.42         0.69% -20.40%

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน 0.00% 7.96           0.53% 7.96            0.53% -100.00%

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 459.62      40.92% 422.87      27.96% 422.87       27.96% 8.69%

รายไดอ่ื้น 10.77         0.96% 44.43         2.94% 44.43         2.94% -75.76%

รวมรายได้ 1,123.31  100.00% 1,512.27  100.00% 1,512.27  100.00% -25.72%

เพิ่ม (ลด)รายได้

ส าหรับปี 2562 (ล้านบาท)

2561
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รายไดจ้ากงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม ลดลงในสดัส่วนรอ้ยละ 37.21 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีกอ่น 

อนัเนื่องมาจากลกูคา้รายใหญ่ของบรษิัทประสบปัญหาในการเวนคืนท่ีดินเพื่อตดิตัง้เสาส่งไฟฟา้ ส่งผลใหแ้ผนการผลิตและส่งมอบ

ถกูเล่ือนออกไปจากก าหนดการเดิมที่จะตอ้งส่งมอบใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2562 เป็นชว่งกลางปี 2563  

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิม่ขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 8.69 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน อนัเนื่องมาจากมีการปรบัปรุงเครื่องจกัรเพื่อการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ ท าใหส้ามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดจ้ านวนหน่วยเพื่อจ าหน่ายมากขึน้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้อตุสาหกรรม ลดลงในสดัส่วนรอ้ยละ 20.40 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากความตอ้งการสินคา้ใน

หมวดนีล้ดลง 

รายไดอ้ื่น ประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษเหล็กและเศษสงักะสี รายไดจ้ากการใหเ้ชา่เครือ่งจกัร และรายไดด้อกเบีย้รบัจาก

เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษิัทย่อย 

ต้นทุนขาย 

 

สดัส่วนตน้ทนุงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคมต่อยอดขายในปี 2562 สงูขึน้เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16.68 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน อนัเป็นผลมาจาก การเล่ือนแผนการผลิตและส่งมอบของลกูคา้ออกไปจากก าหนดการเดิม ท าใหบ้รษิัท

ตอ้งแบกภาระตน้ทนุคา่แรงและโสหุย้การผลิตเป็นระยะเวลาหน่ึง ประกอบกบับรษิัทไดร้บังานโครงการท่ีมีขอ้ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งท า

การจดักลุ่มประเภทเสาใหก้่อนส่งมอบ จึงท าใหม้ีตน้ทนุคา่แรงและค่าด าเนินการเพิม่ขึน้ อย่างไรก็ตาม โครงการท่ีมีขอ้ก าหนด

ดงักล่าว จะครบก าหนดการส่งมอบทัง้หมดภายในปี 2562 และเพื่อเป็นการบรหิารจดัการตน้ทนุใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บรษิทัมี

นโยบายจะไม่รบังานโครงการท่ีมขีอ้ก าหนดดงักลา่วอกี 

สดัส่วนตน้ทนุการขายสินคา้อตุสาหกรรมต่อยอดขายในปี 2562 ลดลงเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  10.09 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน อนัเป็น

ผลมาจากสดัส่วนการจ าหน่ายสนิคา้ที่มีอตัราก าไรสงูมีมากขึน้ 

ตน้ทนุการขายสินคา้อื่น เป็นตน้ทนุท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจไมส้บั ในประเทศกมัพชูา ซึ่งในขณะนีร้ฐับาลกมัพชูาไดอ้อกค าสั่ง

ระงบัการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัป่าไมท้ั่วทัง้ประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อปรบัปรุงระบบปราบปรามและป้องกนัการคา้ไมเ้ถ่ือน 

สดัส่วนตน้ทนุการขายไฟฟ้าต่อยอดขายในปี 2562 เพิม่ขึน้เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.43 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน อนัเนื่องมาจากมกีาร

ปรบัปรุงเครื่องจกัรเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ ที่อยู่ในภาวะใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 

 
 
 

2562 % ต่อยอดขาย ใหม่ % ต่อยอดขาย เดิม % ต่อยอดขาย %

ตน้ทนุงานโครงการ 822.15             127.54% 1,138.08         110.86% 963.28             93.83% 16.68%

ตน้ทนุการขายสินคา้อตุสาหกรรม 6.68                 80.53% 9.44                 90.62% 9.44                 90.62% -10.09%

ตน้ทนุการขายสินคา้อ่ืน 11.43               38.36               38.36               0.00%

ตน้ทนุการขายไฟฟ้า 495.64             107.84% 454.20             107.41% 454.20             107.41% 0.43%

รวมต้นทุนขายและบริการ 1,335.90       118.93% 1,640.08       108.45% 1,465.28       96.89% -20.76%

ต้นทุนขาย 

ส าหรับปี 2562 (ล้านบาท)

เพิ่ม (ลด)2561
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ค่าใช้จ่าย 

 

สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดร้วมในปี 2562 เพิ่มขึน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.04 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัมา

จากรายไดร้วมที่ลดลง  

สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายไดร้วมในปี 2562 ลดลงในสดัส่วนรอ้ยละ 1.04 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน อนัเป็นผลมาจาก 

การลดลงของเงินชดเชยพนกังานท่ีเกษียณอาย ุ

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ผลขาดทนุสทุธิในปี 2562 เทา่กบั 822.37 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 598.03 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัปี 2561 คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

59.99 ส่วนผลขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของบรษิัทเท่ากบั 801.30 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัของปี 2561 จ านวน 564.93 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 60.64 

อย่างไรกต็าม ผลขาดทนุดงักลา่วเป็นผลขาดทนุจากการด าเนินงานเพียงจ านวน 300.77 ลา้นบาท นอกนัน้เป็นผลขาดทนุที่เกิดจาก

การบนัทึกตามมาตรฐานบญัชีดงันี ้

• การตัง้ดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ านวน 137.66 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากบรษิัทไดท้ าการจดัประเภทของเงินลงทนุใน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าไปเป็นสินทรพัยห์มนุเวยีนที่ถือไวเ้พื่อขาย 

• การตัง้ดอ้ยค่าของเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า จ านวน 99.68 ลา้นบาท 

• การตัง้ดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จ านวน 69.87 ลา้นบาท 

• ขาดทนุจากสญัญางานโครงการที่สรา้งภาระ จ านวน 64.69 ลา้นบาท 

• ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จ านวน 0.76 ลา้นบาท 

• ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรพัย ์จ านวน 1.83 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

2562
% ต่อ

รายได้รวม
ใหม่

% ต่อ

รายได้รวม
เดิม

% ต่อ

รายได้รวม
%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 4.50              0.40% 5.44             0.36% 5.44             -1.40% 0.04%

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 83.69           7.45% 97.01           6.41% 155.60         -40.01% 1.04%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 88.19        7.85% 102.45      6.77% 161.04      -41.40% -13.92%

ส าหรับปี 2562 (ล้านบาท)

เพิ่ม (ลด)ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2561
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การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 
 

 

สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม จ านวน 2,300.35 ลา้นบาท  ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2561 เป็น

จ านวน 641.53 ลา้นบาท  สาเหตหุลกัมาจาก  

• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นลดลงจาก 578.51 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 155.64 ลา้นบาท คิด
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 422.87 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากมีการไดร้บัช าระจากลกูหนีก้ารคา้ ในขณะเดียวกนัลกูหนีก้ารคา้ที่
เกิดขึน้ใหมใ่นปีนีล้ดลงอนัเป็นผลจากยอดขายที่ลดลง 

• สินคา้คงเหลือที่ลดลง จาก 369.33 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 238.24 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
131.09 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากมีการพิจารณาลดมลูคา่สินคา้คงเหลือคา้งนาน และไม่สามารถน าไปใชง้านไดแ้ลว้ 

• สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลงจาก 172.47 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 1.79 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
170.68 ลา้นบาท เนื่องจากมีการพิจารณาลดมลูค่าเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า 

• เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนัลดลงจาก 53.04 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 22.75 ลา้นบาท คิดเป็น
จ านวนทัง้สิน้ 30.29 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากบรษิัทไดร้บัคืนเงินสดที่น าไปค า้ประกนัการออกหนงัสือค า้ประกนัโครงการ 
เนื่องจากบรษิัทไดน้ าส่งหนงัสือค า้ประกนัคืนใหแ้ก่ธนาคารเรียบรอ้ยแลว้ 

2562 หลังปรับปรุง ก่อนปรับปรุง %

สินทรัพย์

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,879.09          1,196.79          1,371.59          49.75%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 421.26              1,745.09          1,704.76          -77.65%

2,300.35       2,941.88       3,076.35       -20.85%

หนีสิ้น

หนีส้ินหมนุเวียน 1,448.95          926.46              926.47              56.40%

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 376.72              714.40              674.07              -50.10%

1,825.67       1,640.86       1,600.54       11.55%

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,316.25          1,316.25          1,316.25          0.00%

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 264.33              264.33              264.33              0.00%

ส่วนเกินจดัสรร - ใบส าคญัแสดงสิทธิ 310.00              310.00              310.00              0.00%

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (1,624.52)         (818.73)            (643.93)            125.14%

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 217.27              216.89              216.89              0.17%

ส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (8.65)                 12.27                12.27                -170.49%

474.69          1,301.01       1,475.81       -55.99%

หนีสิ้นรวม

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้

เพิ่ม (ลด)

สินทรัพยร์วม

ฐานะทางการเงนิ

ส าหรับปี 2562 (ล้านบาท)

2561
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• เงินลงทนุในบรษิัทรว่มลดลงจาก 133.19 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 32.69 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 100.50 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากการตัง้ดอ้ยค่าเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 

• สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงทัง้จ านวนจาก 54.36 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 อนัเนื่องมาจากการ
กลบัรายการภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบับรษิัทผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นบรษิัทย่อย 2 บรษิัท เนื่องจาก
ไม่สามารถน าผลขาดทนุสะสมยกมาไปใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีได ้

 

และจากการท่ีบรษิัทไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูม้ีประกนัใหก้บันกัลงทนุในเดือน ธันวาคม 2562 เพื่อน าไปช าระหุน้กูท้ี่จะครบก าหนดใน

เดือนมกราคม 2563 เป็นจ านวน 300 ลา้นบาท จงึท าใหเ้งินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสงูขึน้จาก 69.07 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 เป็น 312.51 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บรษิทัและบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ านวน 1,825.66 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จ านวน 184.79 ลา้นบาท มีสาเหตุ

หลกัมาจาก 

• บรษิัทไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูม้ีประกนัใหก้บันกัลงทนุในเดือน ธันวาคม 2562 เพื่อน าไปช าระหุน้กูท้ี่จะครบก าหนดในเดือน
มกราคม 2563 เป็นจ านวน 300 ลา้นบาท 

• เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงทัง้จ านวน คิดเป็นจ านวน 62.74 ลา้นบาท 

• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่นลดลงจาก 543.46 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 346.65 ลา้นบาท คดิ
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 196.81 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากมีการช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีก้ารคา้บางส่วน 

 

ส่วนของเจ้าของ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บรษิทัและบรษิัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงาน จ านวน 822.38 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียที่ไม่

มีอ  านาจควบคมุลดลง จ านวน 20.92 ลา้นบาท ส่งผลใหส่้วนของเจา้ของลดลง จาก 1,301.01 ลา้นบาท ในปี 2561 คงเหลือ 474.69 

ลา้นบาท ในปี 2562 คิดเป็นจ านวนเงินท่ีลดลงทัง้สิน้ 826.32 ลา้นบาท   

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ) 
      เลขานกุารบรษิัท 
 


