
 
 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ ประจาํไตรมาสที ่1 ปี 2563 
 

สรุปภาพรวมธุรกิจทีส่าํคัญ  

หลงัจากท่ีบรษัิทไดม้กีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิารและกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การประกอบธุรกิจและสรา้งความเติบโตใหก้ับบริษัท ในปี 2562 ท่ีผ่านมา ทาํใหผ้ลประกอบการดีขึน้ จนทาํใหบ้ริษัทมีผล

กาํไรขัน้ตน้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563   

 

บรษัิทจะพฒันากลยทุธใ์นการบรหิารจดัการต่อไป เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและสรา้งความ

เติบโตใหก้บับรษัิทอยา่งยั่งยืน 

 

ผลการดาํเนินงาน 
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รายได้   

 

 รายไดห้ลกัของกลุม่บริษัทมาจากรายไดจ้ากงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม และ

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า โดยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มีจาํนวนเท่ากบั 111.49 ลา้นบาท และ 121.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบัรอ้ยละ 43.32 และ 47.29 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั 

 สาํหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 กลุม่บริษัทมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 257.35 ลา้นบาท ลดลงจาก 353.79 ลา้นบาท         

เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 2562 คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 27.26   

2563 2562 ล้านบาท %

รายได้จากการดําเนินงาน 234.63         345.89         (111.25)       -32.16%

รายได้อื�น 22.71            7.90              14.81           187.42%

รวมรายได้ 257.35       353.79       (96.44)       -27.26%

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 217.76         434.06         (216.31)       -49.83%

39.59         (80.28)        119.87      -149.32%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 40.15            36.61            3.53             9.65%

(0.56)         (116.89)      116.33      -99.52%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                1.28              (1.28)            -100.00%

ต้นทุนทางการเงิน 19.03            17.16            1.87             10.87%

(19.59)        (135.33)      115.74      -85.53%

ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จ่าย) รายได้ (7.61)             (39.81)          32.19           -80.87%

(27.20)        (175.13)      147.93      -84.47%

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2.16)             (0.58)             (1.58)            270.94%

(29.36)        (175.72)      146.36      -83.29%

(26.35)        (172.13)      145.78      -84.69%

ผลการดําเนินงาน

สําหรับไตรมาสที� 1 ปี 2563 (ล้านบาท)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กําไร (ขาดทุน) ขั�นต้น

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ไตรมาสที� 1 เพิ�ม (ลด)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที�เป็นของบริษัท

2563 % 2562 % ล้านบาท %

รายได้จากงานโครงการ 111.49     43.32% 226.94     64.15% (115.45)    -50.87%

รายได้จากการขายไฟฟ้า 121.69     47.29% 116.57     32.95% 5.13          4.40%

รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรม 1.45          0.56% 2.36          0.67% (0.91)        -38.46%

รายได้จากการขายสินค้าอื�น -            0.00% 0.02          0.01% (0.02)        -100.00%

รายได้อื�น 22.71       8.83% 7.90          2.23% 14.81       187.44%

รวมรายได้ 257.35    100.00% 353.79    100.00% (96.44)    -27.26%

เพิ�ม (ลด)รายได้

สําหรับไตรมาสที� 1 ปี 2563 (ล้านบาท)

ไตรมาสที� 1
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• รายได้จากงานโครงการเสาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม ลดลงในสดัส่วนรอ้ยละ 50.87                 

เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน อนัเน่ืองมาจากลกูคา้มีการปรบัแผนการรบัสินคา้บางรายการ จึงทาํให ้ 

ยงัไมส่ามารถสง่มอบสนิคา้ไดต้ามยอดผลติในไตรมาสแรก 

• รายได้จากการขายไฟฟ้า เพ่ิมขึน้ในสัดส่วนร้อยละ 4.40 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน                                  

อนัเน่ืองมาจาก  มีการปรบัปรุงเครื่องจกัรเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ ทาํใหส้ามารถผลิต

กระแสไฟฟา้ไดจ้าํนวนหนว่ยเพ่ือจาํหนา่ยมากขึน้ 

• รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงในสดัสว่นรอ้ยละ 38.46 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน 

เน่ืองจากความตอ้งการสนิคา้ในหมวดนีล้ดลง 

• รายได้อื่น ประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษเหลก็และเศษสงักะส ีและรายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครือ่งจกัร  

ต้นทุนขาย 

 

• สัดส่วนต้นทุนงานโครงการเสาโครงสร้างพืน้ฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคมต่อยอดขายในไตรมาสท่ี 1 ปี 

2563 ลดลงเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 43.59 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน อนัเป็นผลมาจาก บริษัทมี           

การบรหิารจดัการตน้ทนุใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้  

• สัดส่วนต้นทุนการขายไฟฟ้าต่อยอดขายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ลดลงเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.60 เมื่อ

เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน อนัเน่ืองมาจากมีการปรบักระบวนการผลิตและการจดัการในการผลิตไฟฟ้า

ไฟฟา้ใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ และการบรหิารจดัการเชือ้เพลงิใหม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

• สัดส่วนต้นทุนการขายสินค้าอุตสาหกรรมตอ่ยอดขายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ลดลงเป็นสดัสว่นรอ้ยละ  13.56 

เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน อนัเป็นผลมาจากสดัสว่นการจาํหนา่ยสนิคา้ท่ีมีอตัรากาํไรสงูมีมากขึน้ 

 

 

 

 

2563
% ต่อ

ยอดขาย
2562 % ต่อยอดขาย %

ต้นทุนงานโครงการ 100.79     90.40% 304.09     133.99% -43.59%

ต้นทุนการขายไฟฟ้า 116.09     95.39% 123.54     105.99% -10.59%

ต้นทุนการขายสินค้าอุตสาหกรรม 0.88          60.62% 1.75          74.18% -13.56%

ต้นทุนการขายสินค้าอื�น -            -              4.68          25227.14% N/A

รวมต้นทุนขายและบริการ 217.76    84.62% 434.06    122.69% -49.83%

ต้นทุนขาย 

สําหรับไตรมาสที� 1 ปี 2563 (ล้านบาท)

เพิ�ม (ลด)ไตรมาสที� 1
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ค่าใช้จ่าย 

 

• สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายไดร้วมในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เพ่ิมขึน้คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.06 เมื่อ

เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วมท่ีลดลง  

• สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายไดร้วมในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เพ่ิมขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 5.19 เมื่อ

เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน อนัเป็นผลมาจาก รายไดร้วมท่ีลดลง 

 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ผลขาดทุนสทุธิในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เท่ากับ 27.20 ลา้นบาท ลดลงจาก 175.13 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ               

งวดเดียวกันในปีก่อน คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 84.47 สว่นผลขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทเท่ากับ 26.55 ลา้นบาท 

ลดลงจากงวดเดียวกนัในปีก่อน จาํนวน 172.13 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 84.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2563
% ต่อ

รายได้
2562

% ต่อ

รายได้
%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1.07            0.41% 1.26            0.36% 0.06%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 39.08          15.19% 35.35          9.99% 5.19%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 40.15       15.60% 36.61       10.35% 5.25%

สําหรับไตรมาสที� 1 ปี 2563 (ล้านบาท)

ไตรมาสที� 1 เพิ�ม (ลด)ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
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การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 

 

 
 

สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสนิทรพัยร์วม จาํนวน 1,921.33 ลา้นบาท  ลดลงจาก 31 ธันวาคม 

2562 เป็นจาํนวน 379.03 ลา้นบาท  สาเหตหุลกัมาจาก  

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 224.66 ลา้นบาท อันเน่ืองมาจากการชําระคืนหุ้นกู้มีประกันท่ี              

ครบกาํหนดชาํระในเดือนมกราคม 2563 

• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนลดลงจาก 159.65 ลา้นบาท ณ 31 ธนัวาคม 2562 คงเหลอื 87.65 ลา้นบาท 

คิดเป็นจาํนวนท่ีลดลงทัง้สิน้ 72.00 ลา้นบาท เป็นผลจากการไดร้บัชาํระจากลกูหนีก้ารคา้ ในขณะเดียวกนัลกูหนี ้

การคา้ท่ีเกิดขึน้ใหมใ่นปีนีล้ดลงอนัเป็นผลจากยอดขายท่ีลดลง 

31-มี.ค. 31-ธ.ค.

2563 2562 ล้านบาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,507.60          1,879.09          (371.49)    -24.64%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 413.72              421.26              (7.54)         -1.82%

1,921.33       2,300.35       (379.03)   -19.73%

หนี�สิน

หนี�สินหมุนเวียน 1,398.43          1,448.95          (50.52)       -3.61%

หนี�สินไม่หมุนเวียน 84.20                376.72              (292.52)    -347.42%

1,482.63       1,825.67       (343.03)   -23.14%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1,316.25          1,316.25          -            0.00%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 264.33              264.33              -            0.00%

ส่วนเกินจัดสรร - ใบสําคัญแสดงสิทธิ 310.00              310.00              -            0.00%

กําไร (ขาดทุน) สะสม (1,657.71)         (1,624.52)         (33.19)       2.00%

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 215.96              217.27              (1.31)         -0.61%

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (10.14)               (8.65)                 (1.50)         14.76%

438.69          474.69          (35.99)     -8.20%

หนี�สินรวม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ�ม (ลด)

สินทรัพย์รวม

ฐานะทางการเงิน

สําหรับไตรมาสที� 1 ปี 2563 (ล้านบาท)
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• สินคา้คงเหลือท่ีลดลง จาก 238.24 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ 212.99 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวน     

ท่ีลดลงทั้งสิน้ 25.25 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากมีการนาํวัตถุดิบในคลังสินค้าไปใช้มากขึน้ รวมทั้งม ี                 

การพิจารณาตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของวตัถดุิบเพ่ิมขึน้จาํนวน 2.04 ลา้นบาท 

• สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนหรอืกลุม่สนิทรพัยท่ี์จะจาํหนา่ยท่ีจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายลดลง 37.53 ลา้น

บาท จาก 1,136.81 ลา้นบาท ณ 31 ธนัวาคม 2562 คงเหลอื 1,099.28 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาสท่ี 1 โดยมีสาเหตุ

จากการเคลือ่นไหวของรายการดงัตอ่ไปนี ้

o รายการลดลงของสนิทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายของหนว่ยธุรกิจโรงไฟฟ้าจาํนวน 52.83 ลา้นบาท ซึ่ง

มีสาเหตมุาจากการเปลีย่นแปลงของเงินทนุหมนุเวียนสทุธิภายในไตรมาส สว่นการจดัประเภท

ของกลุม่สนิทรพัยด์งักลา่ว เป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหจ้าํหน่ายหน่วยธุรกิจ

โรงไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในความสนใจของนักลงทุนและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งมากในการขาย 

อย่างไรก็ตาม ขณะนีอ้ยู่ในขั้นตอนการเจรจาและตรวจสอบสถานะกิจการเพ่ือสรุปราคา

จาํหนา่ยตอ่ไป 

o รายการเพ่ิมขึน้จากการจัดกลุ่มสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ของหน่วยธุรกิจ

ผลิตภณัฑจ์ากพืชพลงังาน ท่ีไดห้ยดุการดาํเนินกิจการและไดท้าํการจาํหน่ายสินทรพัยไ์ปแลว้

บางส่วน คงเหลืออยู่เป็นจาํนวน 15.30 ลา้นบาท ซึ่งไดท้าํการจัดสินทรพัยเ์ป็นประเภทเป็น

สนิทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเพ่ิมเติมในไตรมาสนี ้

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จาํนวน 1,482.63 ลา้นบาท  ลดลงจาก 31 ธันวาคม 

2562   เป็นจาํนวน 343.03 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากสาเหตหุลกั ดงันี ้

• ประมาณการหนีส้ินตามสญัญางานโครงการลดลง 19.61 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษัทไดส้่งมอบงานซึ่งมีตน้ทุน         

การผลติท่ีตํ่ากวา่การประมาณการตน้ทนุตอนเริม่โครงการ และรบัรูผ้ลกาํไรจากงานโครงการดงักลา่ว 

• การชาํระคืนหุน้กูม้ีประกนัท่ีครบกาํหนดชาํระในเดือนมกราคม 2563 จาํนวน 300 ลา้นบาท  

• บรษัิทไดท้าํการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 20.85 ลา้นบาท  

ส่วนของเจ้าของ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจา้ของลดลง จาก 474.69 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 

2562  คงเหลอื 438.69 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 คิดเป็นจาํนวนเงินท่ีลดลงทัง้สิน้ 35.99 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมา

จากผลขาดทนุสทุธิจาํนวน 26.55 ลา้นบาท และผลกระทบจากการเริ่มนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใช้

ในรอบบญัชีนี ้อนัไดแ้ก่ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า     

เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 6.64 ลา้นบาท โดยทาํการปรบัปรุงในรายการกาํไรสะสมตน้งวดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

      (นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ) 

            เลขานกุารบรษัิท 

6 |  คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ ไตรมาสที ่1 สิน้สุดวันที ่31 มี.ค. 2563                                                                       

 


