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วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ประจ ำปี 2563 

 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 28.04 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนถึงรอ้ยละ 120.46 และมีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 17.64 ลา้นบาท ผลขาดทุนลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิด
เป็นสดัส่วนถึงรอ้ยละ 94.24%  

ปี 2563 เป็นปีที่บริษัทมีการเปล่ียนแปลงส าคญัต่างๆ มากมาย ทัง้การปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการบริหาร, โครงสรา้ง
การด าเนินธุรกิจ และกลยุทธใ์นการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและสรา้งความเติบโตใหก้ับ
บริษัท ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทดีขึน้อย่างเห็นไดช้ดั โดยบริษัทเริ่มมีผลก าไรขั้นตน้และ
ก าไรก่อนภาษี, ดอกเบีย้จ่าย และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ติดต่อกนัตัง้แต่ไตรมาสที่ 1  

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 12 เดือนของปี 2563 ความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทเป็นดงัต่อไปนี ้

              
ต้นทุนการผลิตเสาส่งไฟฟ้าและเสาโทรคมนาคมต่อยอดขายในปี 2563 ลดลงเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 52.31 เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน อนัเป็นผลมาจาก บรษิัทมีการบรหิารจดัการตน้ทนุใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้  
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• ก ำไรขั้นต้น บริษัทเริ่มมีผลก าไรขัน้ตน้ตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 เป็นตน้มา อนัเป็นผลจากการบริหารตน้ทุนไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

• ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน บรษิัทมีผลก าไรจากการด าเนินงาน เพิ่มชึน้จากปีก่อน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 104.10  

• ก ำไรก่อนภำษี, ดอกเบีย้จ่ำย และค่ำเสื่อมรำคำ (EBITDA) บรษิัทเริ่มมีผลก าไรตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 เป็นตน้มา 

เป็นผลจากการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ และบริหารค่าใช้จ่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และการปรบั

โครงสรา้งการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ธุรกิจหลกั และจ าหน่ายเงินลงทุนในหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจไม่

ก่อใหเ้กิดผลก าไรใหก้บับรษิัท ท าใหบ้รษิัทลดการรบัรูค้่าเส่ือมราคาและผลขาดทนุของหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า 

• ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ในปี 2563 บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิลดลงจากงวดเดียวกนัในปีก่อน คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ย

ละ 61.52 ส่วนผลขาดทุนสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทเท่ากับ 310.61 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัในปีก่อน ใน

อตัรารอ้ยละ 61.24  

การปรบัเปล่ียนครัง้ส าคญัใน ปี 2563 คือ บริษัทท าการปรบัโครงสรา้งในการด าเนินธุรกิจโดยการจ าหน่ายเงินลงทนุ

ในธุรกิจที่ไม่ก่อใหเ้กิดก าไร อนัไดแ้ก่ หน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าทัง้หมด และมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจหลกั  อนัไดแ้ก่ ธุรกิจโครงการ

เสาไฟฟ้าและเสาโทรคมนาคม รวมทัง้แสวงหาโอกาสในการสรา้งรายไดใ้นธุรกิจอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 

การจ าหน่ายเงินลงทนุในหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า ส่งผลใหบ้รษิัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการด าเนินธุรกิจหลกั และลด

ภาระหนีท้ี่มีอยู่กับสถาบนัการเงินและหุน้กูก้ว่า 620 ลา้นบาท อีกทัง้ยงัสามารถลดภาระการค า้ประกนัเงินกูข้องโรงไฟฟ้าที่มี

กับสถาบนัการเงิน ส่งผลใหบ้ริษัทมีภาระหนีสิ้นและตน้ทุนทางการเงินที่ลดลง และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ดีขึน้

อีกทัง้ยงัมีกระแสเงินสดเพื่อมาช าระหุน้กูจ้  านวน 300 ลา้นบาท ไดก้่อนก าหนดในไตรมาสที่ 3 ท าใหบ้ริษัทสามารถประหยดั

ดอกเบีย้จ่ายไปไดป้ระมาณ 10 ลา้นบาท และที่ส  าคัญที่สุด คือ บริษัทหยุดการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด าเนินงานในธุรกิจ

โรงไฟฟ้า ที่เครื่องจกัรยงัไม่สามารถเดินเครื่องไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ผลจากการขายหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าดงักล่าวขา้งตน้ ทางผูส้อบบญัชีไดท้ าการโอนยา้ยรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จากหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าทัง้หมด ไปแสดงในรายการ “ขาดทุนส าหรบังวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก” แทน ดงันัน้ใน
ครัง้นีจ้ึงไม่มีการแสดงรายการเปรียบเทียบรายไดแ้ละตน้ทนุจากการขายไฟฟ้า 

 

2563 2562 %

ก ำไร (ขำดทนุ) ขัน้ตน้ 112.45       (232.59)           148.35%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน 12.45         (303.98)           104.10%

EBITDA 23.99         (285.67)           108.40%

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (317.93)     (826.32)           61.52%

เพิ่ม (ลด)

ประจ ำปี 2563 (ล้ำนบำท)

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ประจ ำปี
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 รายไดห้ลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายไดจ้ากงานโครงการเสาไฟฟ้าและเสาโทรคมนาคม คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 

97.25 ของรายไดร้วมในปี 2563 

2563 2562 ล้ำนบำท %

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 419.58         644.63         (225.05)       -34.91%

รำยไดอ่ื้น 54.19           18.21           35.97           197.49%

รวมรำยได้ 473.77       662.84       (189.08)     -28.53%

ตน้ทนุขำยและตน้ทนุบริกำร 361.31         895.44         (534.12)       -59.65%

112.45       (232.59)      345.05      148.35%

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบริหำร 100.00         71.39           28.61           40.08%

12.45        (303.98)      316.43      104.10%

คำ่ใชจ้ำ่ยที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำน

ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์ (45.43)          (124.62)        79.18           -63.54%

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่เงินลงทนุ -                (69.87)          69.87           100.00%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในหลกัทรพัย์ (2.36)            (0.76)            (1.61)            -212.75%

ส่วนแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม (2.66)            (28.93)          26.27           90.80%

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (42.35)          (53.53)          11.18           20.88%

(80.36)       (581.69)      501.33      86.19%

ภำษีเงินได ้(คำ่ใชจ้ำ่ย) รำยได้ (4.34)            0.87              (5.20)            -600.05%

(84.70)       (580.82)      496.12      85.42%

(10.17)          (4.48)            (5.69)            -127.01%

ขำดทนุส  ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก (233.38)        (241.56)        8.18             3.39%

ส่วนเกินทนุจำกกำรตีรำคำสินทรพัยข์องบริษัทร่วม 9.61              -                9.61             N/A

ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 0.72              0.54              0.18             -32.88%

(317.93)      (826.32)      508.39      61.52%

(310.61)      (801.30)      490.69      61.24%

ประจ ำปี

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั

คณิตศำสตรป์ระกันภยั

เพิ่ม (ลด)ผลกำรด ำเนินงำน

ประจ ำปี 2563 (ล้ำนบำท)

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ

ก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ต้น

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท
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 รายไดร้วมของบรษิัทในปี 2563 ลดลงในอตัรารอ้ยละ 28.53 เมื่อเทียบกบัปี 2562  

• รำยได้จำกงำนโครงกำรเสำไฟฟ้ำและเสำโทรคมนำคม ลดลงในสดัส่วนรอ้ยละ 34.91 เมื่อเปรียบเทียบกบั

งวดเดียวกันในปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการระบาดของไวรสั COVID-19 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยมีการเล่ือนการตรวจรับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงบางส่วนออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถส่งมอบเสาส่ง

ไฟฟ้าแรงสงูส่วนท่ีเหลือครบตามแผนในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 

• รำยได้อื่น ประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการขายสินคา้อตุสาหกรรม รายไดจ้ากการขายเศษเหล็กและเศษสงักะสี 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครื่องจกัร รายไดจ้ากการเคลมประกนัภยั และก าไรจากการประนอมหนีก้บัเจา้หนีก้ารคา้  

 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมในปี 2563 เพิ่มขึน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.34 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกันในปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารที่เกิดจากบริษัทย่อยเพื่อการขยายโอกาสทางธุรกิจทัง้

ในและต่างประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารของบริษัทใหญ่ จะพบว่ามีจ านวนที่ลดลงจาก 85.05 ลา้นบาทในปี 

2562 คงเหลือ 78.76 ลา้นบาทในปี 2563 อนัเป็นผลจากการปรบันโยบายการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายใหม้ีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

2563 % 2562 % %

419.58    88.56% 644.63     97.25% -34.91%

รำยไดอ่ื้น 54.19      11.44% 18.21        2.75% 197.49%

รวมรำยได้ 473.77   100.00% 662.84    100.00% -28.53%

เพิ่ม (ลด)รำยได้

ประจ ำปี 2563 (ล้ำนบำท)

ประจ ำปี

รำยไดจ้ำกงำนเสำส่งไฟฟ้ำและเสำ

โทรคมนำคม

2563
% ต่อ

รำยได้รวม
2562

% ต่อ

รำยได้รวม
%

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบริหำร 100.00    21.11% 71.39       10.77% 10.34%

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 100.00   21.11% 71.39     10.77% 10.34%

ประจ ำปี 2563 (ล้ำนบำท)

เพิ่ม (ลด)ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ประจ ำปี
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ฐำนะทำงกำรเงนิ 

 
ฐานะทางการเงินของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ลดลงจาก 31 ธันวาคม 

2562 เป็นจ านวน 1,621.40 ลา้นบาท  สาเหตหุลกัมาจาก  

• เงินลงทนุในหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าลดลง จ านวน 1,124.13 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทไดจ้ าหน่ายเงินลงทนุดงักล่าว
ไปในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563   

•  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 228.61 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการช าระคืนหุ้นกู้มีประกันที่               
ครบก าหนดช าระในเดือนมกราคม 2563 

• ลกูหนีก้ารคา้ลดลงเป็นจ านวน 109.03 ลา้นบาท เนื่องจากไดร้บัช าระเงินจากลกูคา้ 

• สินคา้คงเหลือลดลงจ านวน 141.68  ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากมีการน าวัตถุดิบในคลังสินคา้ไปใชม้ากขึน้ 
รวมทัง้มีการทยอยส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้                   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมลดลงจาก 31 ธันวาคม 2562   เป็นจ านวน 1,296.84 

ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากสาเหตหุลกั ดงันี ้



 
 

6 |  ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ประจ ำปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธ.ค. 2563                                                                       

 

• การช าระคืนหุน้กูม้ีประกนัที่ครบก าหนดช าระจ านวนรวม 600 ลา้นบาท โดยช าระในเดือนมกราคม จ านวน 300 
ลา้นบาท และในเดือน กนัยายน จ านวน 300 ลา้นบาท 

• หนีสิ้นรวมจากหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าลดลง 429.63 ลา้นบาท อนัเป็นผลจากการที่บริษัทขายหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า 
เมื่อวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 

• ประมาณการหนีสิ้นตามสัญญางานโครงการลดลง 64.69 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทไดส่้งมอบงานซึ่งมีตน้ทุน         
การผลิตที่ต  ่ากว่าการประมาณการตน้ทนุตอนเริ่มโครงการ และรบัรูผ้ลก าไรจากงานโครงการดงักล่าว 

• เงินมัดจ ารบัจากงานโครงการ ลดลงเป็นจ านวน 51.23 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัททยอยรบัช าระค่าสินคา้จาก
ลกูหนีก้ารคา้ 

• การช าระหนีเ้จา้หนีก้ารคา้ภายในงวดบญัชีจ านวน 131.25 ลา้นบาท 

• บรษิัทไดท้ าการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 30.00 ลา้นบาท  

• บรษิัทไดช้ าระหนีค้่าหุน้ของบรษิัทย่อยที่ด  าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นจ านวน 12.25 ลา้นบาท 
 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 31 ธันวาคม 2562  เป็นจ านวน 

324.56 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากผลขาดทุนสทุธิจ านวน 317.93 ลา้นบาท และผลจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงนิ และ ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 6.63 ลา้นบาท โดยท าการปรบัปรุง

ในรายการก าไรสะสมตน้งวดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นางสาวอรชลีุ หล่อสมิทธิกลุ) 
             เลขานกุารบรษิัท 


