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วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

 
ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที ่3 ปี 2563 

 

สรุปภำพรวมธุรกิจทีส่ ำคัญ  

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 31.43 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนถึงรอ้ยละ 194.07 โดยบริษัทมีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 90.33 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 2.20 ซึ่งผลขาดทุนส่วนหนึ่งจ านวน 44.28 ลา้นบาท เป็นการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด าเนินงานของหน่วย
ธุรกิจโรงไฟฟ้า ที่เกิดขึน้ในช่วงที่บริษัทก าลงัด าเนินการตามขัน้ตอนและระเบียบในการขอมติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขาย
หน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า และไม่ไดม้ีการเดินเครื่องขายไฟฟ้าเนื่องจากมีการซ่อมปรบัปรุงระบบในช่วงดงักล่าว จึงไม่เกิดรายได้
แต่ยงัคงมีค่าใชจ้่ายประจ ำ จนกระทั่งวนัท่ี 21 สิงหำคม 2563 ซึ่งเป็นวนัซือ้ขำยเสรจ็สมบรูณ ์บรษิัทไดท้ ำกำรโอนกิจกำรของ
บริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัทที่ด  ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำใหก้ับผูซ้ือ้ ท ำใหห้ลงัจำกนัน้บริษัทไม่มีธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก
พลังงำนชีวมวลดงักล่ำวในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 นอกจากนั้นบริษัทไดร้บัรูส่้วนแบ่งขาดทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท
รว่มเป็นจ านวนเงินรวม 23.71 ลา้นบาท 

ในขณะเดียวกัน ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 9 เดือนของปี 2563 บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 284.74 ลา้นบาท 
เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสทุธิจ านวน 395.32 ลา้นบาท ของงวดเดียวกันเมื่อปีก่อน ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนลดลงถึงรอ้ยละ 27.97 
อนัเป็นผลมาจากการท่ีบรษิัทไดม้ีการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการบรหิาร, โครงสรา้งการด าเนินธุรกิจ และกลยทุธใ์นการบรหิาร
จดัการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและสรา้งความเติบโตใหก้ับบริษัท ท าใหผ้ลประกอบการดีขึน้ จนท าให้
บรษิัทเริ่มมีผลก าไรขัน้ตน้และก าไรก่อนภาษี, ดอกเบีย้จ่าย และค่าเส่ือมราคาติดต่อกนัตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นตน้มา   

ผลจากการขายหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าดงักล่าวขา้งตน้ ทำงผูส้อบบญัชีไดท้ ำกำรโอนยำ้ยรำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยที่
เกิดขึน้จำกหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้ำทั้งหมด ไปแสดงในรำยกำร  “ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิก” แทน 
ดงันัน้ในไตรมำสนี ้จะไม่มีกำรแสดงรำยกำรเปรียบเทียบรำยไดแ้ละตน้ทนุจำกกำรขำยไฟฟ้ำ 
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ผลกำรด ำเนินงำน  

           

 

2563 2562 % 2563 2562 %

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 121.16         146.85         -17.50% 340.27         526.00         -35.31%

รายไดอ่ื้น 14.12           0.82             1621.83% 36.94           9.59              285.16%

รวมรายได้ 135.28      147.67      -8.39% 377.21       535.59       -29.57%

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบริการ 103.85         181.08         -42.65% 289.13         649.10         -55.46%

31.43        (33.41)       194.07% 88.08        (113.51)      177.60%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 12.49           21.13           -40.86% 70.70           86.56           -18.32%

18.94        (54.54)       134.72% 17.38        (200.07)      108.69%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ (27.29)          (24.18)          12.86% (28.09)          (81.61)          -65.58%

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (23.71)          (0.28)            8367.50% 0.67              (2.79)            124.01%

ตน้ทนุทางการเงิน (11.73)          (2.65)            342.14% (37.73)          (6.43)            486.46%

(43.80)       (81.66)       46.37% (47.77)       (290.90)      83.58%

ภาษีเงินได ้(คา่ใชจ้า่ย) รายได้ (1.05)            8.54             -112.29% (1.94)            12.58           -115.40%

(44.85)       (73.11)       38.66% (49.71)       (278.32)      82.14%

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

ขาดทนุส  าหรบังวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิก (44.28)          (19.29)          129.60% (233.38)        (112.98)        106.57%

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (1.21)            0.03             -3644.12% (1.65)            (0.50)            226.59%

(90.33)       (92.37)       2.20% (284.74)      (395.32)      27.97%

(85.09)       (91.10)       6.60% (278.12)      (383.29)      27.44%

เพิ่ม (ลด)ผลการด าเนินงาน

ส าหรับไตรมาสที ่3 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

เพิ่ม (ลด) ส าหรับงวด 9 เดือน
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รำยได้   

 

 รายไดห้ลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายไดจ้ากงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม และ

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม โดยในไตรมาสที่ 3 และ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทมีรายไดร้วมจ านวน 

135.28 ลา้นบาท และ 377.21 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยเป็นรายไดจ้ากงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและ

โทรคมนาคม คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 88.40 และ 89.08 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

 รายได้รวมของบริษัทในไตรมาสที่  3 และช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2563 ลดลงในอัตรารอ้ยละ 8.39 และ 29.57 

ตามล าดบั เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2562  

• รำยได้จำกงำนโครงกำรเสำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนไฟฟ้ำและโทรคมนำคม ลดลงในสดัส่วนรอ้ยละ 17.45 

และ 35.28 ในไตรมาสที่ 3 และช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2563 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปี

ก่อน โดยมีสาเหตมุาจากการระบาดของไวรสั COVID-19 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการเล่ือนการ

ตรวจรบัเสาส่งไฟฟ้าแรงสงูบางส่วนออกไป จึงท าใหย้อดการรบัรูร้ายไดใ้นช่วงไตรมาสที่ 3 ลดลง อย่างไรก็ตาม 

บรษิัทจะสามารถส่งมอบเสาส่งไฟฟ้าแรงสงูส่วนท่ีเหลือครบตามแผนในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 

• รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำอุตสำหกรรม ลดลงในสดัส่วนรอ้ยละ 21.00 และ 37.24 ในไตรมาสที่ 3 และช่วง 9 

เดือนแรกของ ปี 2563 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากความตอ้งการสินคา้ใน

หมวดนีล้ดลง 

• รำยได้อื่น ประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษเหล็กและเศษสงักะสี รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครื่องจกัร รายได้

จากการเคลมประกนัภยั และก าไรจากการประนอมหนีก้บัเจา้หนีก้ารคา้  

ต้นทุนขำย 

 

2563 % 2562 % % 2563 % 2562 % %

รายไดจ้ากงานโครงการ 119.59    88.40% 144.87    98.10% -17.45% 336.00    89.08% 519.19    96.94% -35.28%

รายไดจ้ากการขายสินคา้อตุสาหกรรม 1.57         1.16% 1.99         1.34% -21.00% 4.27         1.13% 6.80         1.27% -37.24%

รายไดอ่ื้น 13.47      9.96% 0.64         0.43% 2002.03% 35.46      9.40% 8.57         1.60% 313.60%

ดอกเบีย้รบั 0.65         0.48% 0.18         0.12% 260.34% 1.48         0.39% 1.02         0.19% 45.43%

รวมรายได้ 135.28   100.00% 147.67   100.00% -8.39% 377.21   100.00% 535.59   100.00% -29.57%

เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)รายได้

ส าหรับไตรมาสที ่3 ปี 2563 (ล้านบาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 9 เดือน

2563
% ต่อ

ยอดขาย
2562

% ต่อ

ยอดขาย
% 2563

% ต่อ

ยอดขาย
2562

% ต่อ

ยอดขาย
%

ตน้ทนุงานโครงการ 102.24      85.49% 179.41      123.84% -38.35% 286.01      85.12% 644.06      124.05% -38.93%

ตน้ทนุการขายสินคา้อตุสาหกรรม 1.61          102.42% 1.68          84.49% 17.93% 3.12          73.11% 5.04          74.02% -0.91%

รวมต้นทุนขายและบริการ 103.85    76.77% 181.08    122.63% -42.65% 289.13    76.65% 649.10    121.19% -55.46%

ต้นทุนขาย 

ส าหรับไตรมาสที ่3 ปี 2563 (ล้านบาท)

เพิ่ม (ลด)เพิ่ม (ลด)ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 9 เดือน
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• สัดส่วนต้นทุนงำนโครงกำรเสำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนไฟฟ้ำและโทรคมนำคมต่อยอดขายในไตรมาสที่ 3 

และช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2563 ลดลงเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 38.35 และ 38.93 ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกนัในปีก่อน อนัเป็นผลมาจาก บรษิัทมีการบรหิารจดัการตน้ทนุใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้  

• สัดส่วนต้นทุนกำรขำยสินค้ำอุตสำหกรรมต่อยอดขายในไตรมาสที่ 3 และช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2563 

เพิ่มขึน้เป็นสดัส่วนรอ้ยละ  17.93 และ ลดลง 0.91 ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัในปีก่อน อนัเป็น

ผลมาจากในไตรมาสที่ 3 มีการตัง้ค่าเผ่ือจากการลดมลูค่าของสินคา้บางส่วน 

ค่ำใช้จ่ำย 

 

• สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรายไดร้วมในไตรมาสที่ 3 และช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2563 เพิ่มขึน้คิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 0.27 และ 0.68 ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากรายได้

รวมที่ลดลง  

• สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรายไดร้วมในไตรมาสที่ 3  ลดลงในสัดส่วนรอ้ยละ 5.34 และเพิ่มขึน้ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 12.34  ในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน อันเป็นผลมา

จาก รายไดร้วมที่ลดลง 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

ผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 3 และช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2563 เท่ากับ 90.33 และ 284.74 ลา้นบาท ตามล าดับ 

ลดลงจาก 92.37 และ 395.32 ลา้นบาท ตามล าดบั เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 2.20 และ

27.97 ตามล าดบั ส่วนผลขาดทุนสทุธิส่วนที่เป็นของบรษิัทเท่ากับ 85.09 และ 278.12 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจากงวด

เดียวกนัในปีก่อน ในอตัรารอ้ยละ 6.60 และ 27.44 ตามล าดบั 

 

 
  

2563
% ต่อ

รายได้
2562

% ต่อ

รายได้
% 2563

% ต่อ

รายได้
2562

% ต่อ

รายได้
%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 1.29         0.96% 1.01         0.68% 0.27% 3.41         0.90% 3.45         0.23% 0.68%

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 11.20       8.28% 20.12       13.62% -5.34% 67.30       17.84% 83.11       5.50% 12.34%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12.49     9.24% 21.13     14.31% -5.07% 70.70     18.74% 86.56     5.72% 13.02%

ส าหรับไตรมาสที ่3 ปี 2563 (ล้านบาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับงวด 9 เดือน
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กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิ 
 

 

สินทรัพย ์

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563  บรษิัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม จ านวน 808.95 ลา้นบาท  ลดลงจาก 31 ธันวาคม 

2562 เป็นจ านวน 1,491.40 ลา้นบาท  สาเหตหุลกัมาจาก  

• กลุ่มสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายของหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าลดลง คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 1,124.13 ลำ้นบำท  เนื่องจำกบรษิัทไดข้ายหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าออก ในวนัท่ี 21 สิงหำคม 2563  

•  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 248.44 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการช าระคืนหุ้นกู้มีประกันที่               
ครบก าหนดช าระในเดือนมกราคม 2563 

• สินคา้คงเหลือที่ลดลง จาก 238.24 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ 152.96 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวน     
ที่ลดลงทัง้สิน้ 85.28 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากมีการน าวตัถุดิบในคลงัสินคา้ไปใชม้ากขึน้ รวมทัง้มีการทยอย
ส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้                   

 

30-ก.ย. 31-ธ.ค.

2563 2562 ล้านบาท %

สินทรัพย์

สินทรพัยห์มนุเวียน 418.09             1,879.09          (1,461.01)   -349.45%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 390.86             421.26             (30.40)         -7.78%

808.95          2,300.35       (1,491.40)  -184.36%

หนีสิ้น

หนีส้ินหมนุเวียน 556.72             1,448.95          (892.23)      -160.27%

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 68.91                376.72             (307.80)      -446.66%

625.63          1,825.67       (1,200.04)  -191.81%

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 (1,884.42)         (1,624.52)         (259.90)      13.79%

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 191.22             217.27             (26.05)         -13.62%

ส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (14.07)              (8.65)                 (5.43)           38.55%

183.32          474.69          (291.37)     -158.94%

เพิ่ม (ลด)

สินทรัพยร์วม

ฐานะทางการเงนิ

ส าหรับไตรมาสที ่3 ปี 2563 (ล้านบาท)

หนีสิ้นรวม

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้
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หนีสิ้น 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ านวน 625.63 ลา้นบาท  ลดลงจาก 31 ธันวาคม 

2562   เป็นจ านวน 1,200.04 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากสาเหตหุลกั ดงันี ้

• การช าระคืนหุน้กูม้ีประกันท่ีครบก าหนดช าระจ านวนรวม 600 ลา้นบาท โดยช าระในเดือนมกราคม จ านวน 300 
ลา้นบาท และเดือนกนัยายน 300 ลา้นบาท 

• หนีสิ้นที่รวมในกลุ่มสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายที่จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายลดลง 429.63 ลา้นบาท อนั
เป็นผลจากการท่ีบรษิัทขายหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า เมื่อวนัท่ี 21 สิงหำคม 2563 

• ประมาณการหนีสิ้นตามสัญญางานโครงการลดลง 53.04 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทไดส่้งมอบงานซึ่งมีตน้ทุน         
การผลิตที่ต  ่ากว่าการประมาณการตน้ทนุตอนเริ่มโครงการ และรบัรูผ้ลก าไรจากงานโครงการดงักล่าว 

• เงินมัดจ ารบัจากงานโครงการ ลดลงเป็นจ านวน 51.36 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัททยอยรบัช าระค่าสินคา้จาก
ลกูหนีก้ารคา้ 

• การช าระหนีเ้จา้หนีก้ารคา้ภายในงวดบญัชีจ านวน 39.41 ลา้นบาท 

• บรษิัทไดท้ าการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 20.73 ลา้นบาท  

• บรษิัทไดช้ าระหนีค้่าหุน้ของบรษิัทย่อยที่ด  าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นจ านวน 12.25 ลา้นบาท 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง จาก 474.69 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 

2562  คงเหลือ 183.32 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2563 คิดเป็นจ านวนเงินที่ลดลงทัง้สิน้ 291.37 ลา้นบาท สาเหตุ

หลกัมาจากผลขาดทุนสทุธิจ านวน 284.74 ลา้นบาท และผลกระทบจากการเริ่มน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ใหม่มาใชใ้นรอบบญัชีนี ้อนัไดแ้ก่ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ ฉบับที่ 16 เรื่อง

สญัญาเช่า เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 6.64 ลา้นบาท โดยท าการปรบัปรุงในรายการก าไรสะสมตน้งวดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 

2563   

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นางสาวอรชลีุ หล่อสมิทธิกลุ) 
             เลขานกุารบรษิัท 


