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วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 

 
ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที ่2 ปี 2563 

 

สรุปภำพรวมธุรกิจทีส่ ำคัญ  

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือนของปี 2563 บริษัทมีก าไรขั้นตน้จ านวน 23.33 ลา้นบาท และ 
59.19 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนถึงรอ้ยละ 718.50 และ 174.20 ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิทั้งสิน้ 163.88 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
28.80 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการตัง้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย์ประเภทเงินลงทุนในหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า เป็น
จ านวน 149.44 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการท่ีบรษิัทเขา้ท าสญัญาซือ้ขายเงินลงทนุและการโอนสิทธิเรียกรอ้งในหนีเ้งินให้
กูย้ืมในหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งหมด ใหแ้ก่ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอรจ์ี ้จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิน้ 
851,200,000 บาท เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ดงันัน้ ทางผูต้รวจสอบบญัชีจึงมีความเห็นว่า แมว้่าเหตุการณด์งักล่าว จะ
เป็นเหตุการณท์ี่เกิดขึน้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 2 แต่เนื่องจากเป็นรายการท่ีมีความแน่นอนแลว้ จึงเห็น
ควรท่ีจะปรบัปรุงรายการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักล่าวเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัราคาซือ้ขายที่ถกูก าหนดไวแ้ลว้ในสญัญา
ซือ้ขาย 

การจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุดงักล่าวจะส่งผลดีต่อบรษิัทดงันี ้

1. บรษิัทจะมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการด าเนินธุรกิจหลกั 
2. ลดภาระหนีท้ี่มีอยู่กบัสถาบนัการเงินและหุน้กูก้ว่า 620 ลา้นบาท อีกทัง้ยงัสามารถลดภาระการค า้ประกันเงินกู้

ของโรงไฟฟ้าที่มีกับสถาบันการเงิน ส่งผลใหบ้ริษัทมีภาระหนีสิ้นและตน้ทุนทางการเงินที่ลดลง และอตัราส่วน
หนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ดีขึน้ 

3. บรษิัทจะน าเงินท่ีไดจ้ากการขายเงินลงทนุดงักล่าวไปช าระคืนหุน้กู ้จ านวน 300 ลา้นบาท ก่อนครบก าหนดช าระ 
ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทสามารถประหยัดดอกเบีย้จ่ายไดป้ระมาณ 10 ลา้นบาท ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงิน
ของบรษิัท 

4. หยุดการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด าเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้า ที่เครื่องจกัรยงัไม่สามารถเดินเครื่องไดอ้ย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และเป็นการลดภาระการจดัหาแหล่งเงินทนุ เพื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจโรงไฟฟ้า 

นอกจากนัน้แลว้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บรษิัทไดร้บัรูส่้วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
24.38 ลา้นบาท 

ในขณะเดียวกัน ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดือนของปี 2563 บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 194.40 ลา้นบาท 
เมื่อเทียบจาก 302.96 ลา้นบาท ของงวดเดียวกันเมื่อปีก่อน คิดเป็นสดัส่วนลดลงถึงรอ้ยละ 35.83 อันเป็นผลมาจากในปีที่
ผ่านมา บริษัทไดม้ีการปรับเปล่ียนโครงสรา้งการบริหารและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ประกอบธุรกิจและสรา้งความเติบโตใหก้ับบริษัท ท าใหผ้ลประกอบการดีขึน้ จนท าใหบ้ริษัทเริ่มมีผลก าไรขัน้ตน้ติดต่อกัน
ตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นตน้มา   

ผลกำรด ำเนินงำน  

      

 

2563 2562

216.41 
374.33 

226.74 

233.85 
2.70 

4.82 

0.02 

0.93 

0.84 

29.15 

8.50 

รายได้ (ลบ.)
รายไดอ้ื่น

ดอกเบีย้รบั

รายไดจ้ากการขายสนิคา้อื่น

รายไดจ้ากการขายสนิคา้อตุสาหกรรม

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า

รายไดจ้ากงานโครงการ

2563 2562

183.76 

458.69 
231.46 

237.52 

1.51 

5.51 

-

0.41 

ต้นทุน (ลบ.)
ตน้ทนุการขายสนิคา้อื่น

ตน้ทนุการขายสนิคา้อตุสาหกรรม

ตน้ทนุการขายไฟฟ้า

ตน้ทนุงานโครงการ

2563 2562 % 2563 2562 %

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 211.21     267.12     -20.93% 445.85     613.01     -27.27%

รายไดอ่ื้น 11.10        1.44          671.16% 30.08        9.34          222.01%

รวมรายได้ 222.31    268.56    -17.22% 475.93    622.35    -23.53%

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบริการ 198.98     272.34     -26.94% 416.74     702.12     -40.65%

23.33      (3.77)      -718.50% 59.19      (79.77)     -174.20%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 41.72        75.57        -44.79% 78.38        116.46     -32.69%

(18.39)     (79.34)     -76.82% (19.19)     (196.23)   -90.22%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ (149.44)    (22.84)      554.28% (150.35)    (22.84)      558.29%

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 24.38        (1.23)         -2078.90% 24.38        (2.51)         -1071.70%

ตน้ทนุทางการเงิน (17.30)      (18.45)      -6.27% (36.32)      (35.62)      1.99%

(160.74)   (121.86)   31.90% (181.49)   (257.19)   -29.43%

ภาษีเงินได ้(คา่ใชจ้า่ย) รายได้ (4.86)         (1.89)         156.58% (12.47)      (41.70)      -70.10%

(165.60)   (123.76)   33.81% (193.96)   (298.89)   -35.11%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั - (3.53)         - - (3.53)         -

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 1.72          0.04          3869.52% (0.44)         (0.54)         -18.22%

(163.88)   (127.24)   28.80% (194.40)   (302.96)   -35.83%

(165.52)   (120.06)   37.87% (193.03)   (292.19)   -33.94%

เพิ่ม (ลด) ส าหรับงวด 6 เดือน เพิ่ม (ลด)ผลการด าเนินงาน

ส าหรับไตรมาสที ่2 ปี 2563 (ล้านบาท)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้

ส าหรับงวด 3 เดือน

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท
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รำยได้   

 

 รายไดห้ลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายไดจ้ากงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม และ

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีจ านวนเท่ากับ 216.41 ลา้นบาท และ 226.74 ลา้นบาท 

ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 45.47 และ 47.64 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

 ส าหรบัในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 475.93 ลา้นบาท ลดลงจาก 622.35 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2562 คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 23.53   

• รำยได้จำกงำนโครงกำรเสำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนไฟฟ้ำและโทรคมนำคม ลดลงในสดัส่วนรอ้ยละ 42.19                 

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน อนัเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของไวรสั COVID-19 ท าให้

ลกูคา้ขอเลื่อนการตรวจรบัสินคา้ออกไป จึงท าใหย้งัไม่สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้ามยอดผลิต 

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ลดลงในสัดส่วนร้อยละ 3.04 เมื่ อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน                                  

อนัเนื่องมาจาก  มีการหยดุเดินเครื่องจกัรเพื่อปรบัปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

• รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำอุตสำหกรรม ลดลงในสดัส่วนรอ้ยละ 43.96 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปี

ก่อน เนื่องจากความตอ้งการสินคา้ในหมวดนีล้ดลง 

• รำยได้อื่น ประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษเหล็กและเศษสงักะสี รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครื่องจกัร รายได้

จากการเคลมประกนัภยั และก าไรจากการประนอมหนีก้บัเจา้หนีก้ารคา้  

ต้นทุนขำย 

 

2563 % 2562 % % 2563 % 2562 % %

รายไดจ้ากงานโครงการ 104.92    47.20% 147.39    54.88% -28.81% 216.41    45.47% 374.33    60.15% -42.19%

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 105.04    47.25% 117.28    43.67% -10.43% 226.74    47.64% 233.85    37.57% -3.04%

รายไดจ้ากการขายสินคา้อตุสาหกรรม 1.25         0.56% 2.46         0.91% -49.21% 2.70         0.57% 4.82         0.77% -43.96%

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน 0.00% 0.00% - 0.00% 0.02         0.00% -100.00%

รายไดอ่ื้น 10.20      4.59% 0.82         0.30% 1146.94% 29.15      6.13% 8.50         1.37% 242.79%

ดอกเบีย้รบั 0.90         0.40% 0.62         0.23% 44.44% 0.93         0.20% 0.84         0.13% 11.11%

รวมรายได้ 222.31   100.00% 268.56   100.00% -17.22% 475.93   100.00% 622.35   100.00% -23.53%

เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)รายได้

ส าหรับไตรมาสที ่2 ปี 2563 (ล้านบาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 6 เดือน

2563
% ต่อ

ยอดขาย
2562

% ต่อ

ยอดขาย
% 2563

% ต่อ

ยอดขาย
2562

% ต่อ

ยอดขาย
%

ตน้ทนุงานโครงการ 82.97        79.08% 156.76      106.36% -27.28% 183.76      84.91% 458.69      122.54% -37.62%

ตน้ทนุการขายไฟฟ้า 115.37      109.84% 113.97      97.18% 12.66% 231.46      102.08% 237.52      101.57% 0.51%

ตน้ทนุการขายสินคา้อตุสาหกรรม 0.63          50.76% 1.61          65.38% -14.61% 1.51          56.09% 5.51          114.41% -58.32%

ตน้ทนุการขายสินคา้อ่ืน - -            - - - - - 0.41          2255.56% -

รวมต้นทุนขายและบริการ 198.98    89.51% 272.34    101.40% -26.94% 416.74    87.56% 702.12    112.82% -40.59%

ต้นทุนขาย 

ส าหรับไตรมาสที ่2 ปี 2563 (ล้านบาท)

เพิ่ม (ลด)เพิ่ม (ลด)ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 6 เดือน
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• สัดส่วนต้นทนุงำนโครงกำรเสำโครงสร้ำงพืน้ฐำนดำ้นไฟฟ้ำและโทรคมนำคมต่อยอดขายในในช่วง 6 เดือน

แรกของ ปี 2563 ลดลงเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 37.62 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน อันเป็นผลมาจาก 

บรษิัทมีการบรหิารจดัการตน้ทนุใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้  

• สัดส่วนต้นทุนกำรขำยไฟฟ้ำต่อยอดขายในในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2563 เพิ่มขึน้เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.51 

เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน อนัเนื่องมาจากมีการหยดุเดินเครื่องจกัรเพื่อปรบัปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

• สัดส่วนต้นทุนกำรขำยสินค้ำอุตสำหกรรมต่อยอดขายในในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2563 ลดลงเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ  58.32 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน อนัเป็นผลมาจากสดัส่วนการจ าหน่ายสินคา้ที่มีอตัรา

ก าไรสงูมีมากขึน้ 

ค่ำใช้จ่ำย 

 

• สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรายไดร้วมในในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2563 เพิ่มขึน้คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 

0.28 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วมที่ลดลง  

• สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรายไดร้วมในในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2563 เพิ่มขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 8.49 

เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน อนัเป็นผลมาจาก รายไดร้วมที่ลดลง 

 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

ผลขาดทุนสทุธิในในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2563 เท่ากับ 194.40 ลา้นบาท ลดลงจาก 302.96 ลา้นบาท เมื่อเทียบ

กบังวดเดียวกันในปีก่อน คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 35.83 ส่วนผลขาดทนุสทุธิส่วนที่เป็นของบรษิัทเท่ากบั 193.03 ลา้นบาท 

ลดลงจากงวดเดียวกนัในปีก่อน จ านวน 99.16 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 33.94 

 

 

 

 

  

2563
% ต่อ

รายได้
2562

% ต่อ

รายได้
% 2563

% ต่อ

รายได้
2562

% ต่อ

รายได้
%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 1.05         0.47% 1.18         0.44% 0.03% 2.12         0.44% 2.44         0.16% 0.28%

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 40.67       18.29% 74.39       27.70% -9.40% 76.27       16.02% 114.02    7.54% 8.49%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 41.72     18.77% 75.57     28.14% -9.37% 78.38     16.47% 116.46   7.70% 8.77%

ส าหรับไตรมาสที ่2 ปี 2563 (ล้านบาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับงวด 6 เดือน
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กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิ 
 

 
 

สินทรัพย ์

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จ านวน 1,695.55 ล้านบาท  ลดลงจาก 31 

ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 604.80 ลา้นบาท  สาเหตหุลกัมาจาก  

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 277.17 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการช าระคืนหุ้นกู้มีประกันที่               
ครบก าหนดช าระในเดือนมกราคม 2563 

• ลูกหนี ้การคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอื่น-กิจการอื่นลดลงจาก 159.65 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ 
110.44 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนที่ลดลงทัง้สิน้ 49.21 ลา้นบาท เป็นผลจากการไดร้บัช าระจากลกูหนีก้ารคา้ ใน
ขณะเดียวกนัลกูหนีก้ารคา้ที่เกิดขึน้ใหม่ในปีนีล้ดลงอนัเป็นผลจากยอดขายที่ลดลง 

30-มิ.ย. 31-ธ.ค.

2563 2562 ล้านบาท %

สินทรัพย์

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,266.77          1,879.09          (612.33)      -48.34%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 428.79             421.26             7.52            1.75%

1,695.55       2,300.35       (604.80)     -35.67%

หนีสิ้น

หนีส้ินหมนุเวียน 1,352.47          1,448.95          (96.48)         -7.13%

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 69.43                376.72             (307.29)      -442.58%

1,421.90       1,825.67       (403.77)     -28.40%

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,316.25          1,316.25          -              0.00%

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 264.33             264.33             -              0.00%

ส่วนเกินจดัสรร - ใบส าคญัแสดงสิทธิ 310.00             310.00             -              0.00%

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (1,824.19)         (1,624.52)         (199.67)      10.95%

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 216.97             217.27             (0.30)           -0.14%

ส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (9.71)                 (8.65)                 (1.07)           10.97%

273.65          474.69          (201.04)     -73.46%

หนีสิ้นรวม

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้

เพิ่ม (ลด)

สินทรัพยร์วม

ฐานะทางการเงนิ

ส าหรับไตรมาสที ่2 ปี 2563 (ล้านบาท)
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• สินคา้คงเหลือที่ลดลง จาก 238.24 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ 206.14 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวน     
ที่ลดลงทั้งสิ ้น 32.10 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากมีการน าวัตถุดิบในคลังสินค้าไปใช้มากขึ ้น รวมทั้งมี                  
การพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของวตัถดุิบเพิ่มขึน้จ านวน 2.04 ลา้นบาท 

• สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายลดลง 234.50 
ลา้นบาท จาก 1,136.81 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ 902.31 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ของปี 
2563 โดยมีสาเหตจุากการเคล่ือนไหวของรายการดงัต่อไปนี ้

- รายการลดลงของสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายของหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าจ านวน 219.20 ลา้นบาท ซึ่งมีสาเหตมุา
จากปรบัราคาทางบญัชีของสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายของหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าใหใ้กลเ้คียงกับราคาซือ้ขาย
เงินลงทุนในหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าและการโอนสิทธิในหนีเ้งินให้กู้ยืม ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาซื ้อขาย
จ านวน 149.44 ลา้นบาท และ การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิภายในงวดบัญชีจ านวน 69.76 
ลา้นบาท 

- รายการเพิ่มขึน้จากการจดักลุ่มสินทรพัยป์ระเภทเครื่องจกัรและอปุกรณข์องหน่วยธุรกิจผลิตภณัฑจ์ากพืช
พลงังาน ที่ไดห้ยดุการด าเนินกิจการและไดท้ าการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ปแลว้บางส่วน คงเหลืออยู่เป็นจ านวน 
15.30 ลา้นบาท ซึ่งไดท้ าการจดัสินทรพัยเ์ป็นประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 1 

 

หนีสิ้น 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ านวน 1,421.90 ลา้นบาท  ลดลงจาก 31 ธันวาคม 

2562   เป็นจ านวน 403.77 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากสาเหตหุลกั ดงันี ้

• ประมาณการหนีสิ้นตามสัญญางานโครงการลดลง 27.57 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทไดส่้งมอบงานซึ่งมีตน้ทุน         
การผลิตที่ต  ่ากว่าการประมาณการตน้ทนุตอนเริ่มโครงการ และรบัรูผ้ลก าไรจากงานโครงการดงักล่าว 

• การช าระคืนหุน้กูม้ีประกนัท่ีครบก าหนดช าระในเดือนมกราคม 2563 จ านวน 300 ลา้นบาท  

• การช าระหนีเ้จา้หนีก้ารคา้ภายในงวดบญัชีจ านวน 33.62 ลา้นบาท 

• บรษิัทไดท้ าการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 20.73 ลา้นบาท  

• หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญาเช่า ทัง้สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังาน และสญัญาเช่ายานพาหนะ ลดลงเป็นจ านวน 12.16 
 

ส่วนของเจ้ำของ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจา้ของลดลง จาก 474.69 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 

2562  คงเหลือ 273.65 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2563 คิดเป็นจ านวนเงินที่ลดลงทัง้สิน้ 201.04 ลา้นบาท สาเหตุ

หลกัมาจากผลขาดทุนสทุธิจ านวน 194.40 ลา้นบาท และผลกระทบจากการเริ่มน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ใหม่มาใชใ้นรอบบญัชีนี ้อนัไดแ้ก่ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ ฉบับที่ 16 เรื่อง
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สัญญาเช่า     เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 6.64 ลา้นบาท โดยท าการปรับปรุงในรายการก าไรสะสมต้นงวดยกมา ณ วันที่  1 

มกราคม 2563   

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ) 

          เลขานกุารบรษิัท 


