
 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพยข์องบริษัท เอือ้วทิยา จาํกดั (มหาชน) (บัญชี 2) 

1. การเปิดเผยขอ้มูลภายใต้บัญชี 1 

ปรากฏในสารสนเทศเ ก่ียวกับรายการจําหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ของบริ ษัท  เ อื ้อวิทยา  จํากัด  (มหาชน)  

("บริษัทฯ") (บญัชี 1) 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอ่สารสนเทศในเอกสารที่สง่ให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในขอ้มลูท่ีระบไุวใ้นสารสนเทศฉบบันี ้และในเอกสารอ่ืนท่ีจดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลดงักล่าวดว้ยความระมดัระวงั และรบัรองว่าขอ้มูลท่ีระบุไวใ้น

สารสนเทศฉบบันีแ้ละในเอกสารอ่ืนท่ีจดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ครบถว้นในสาระสาํคญัไมม่ีขอ้ความอนัเป็นเท็จ ไม่

มีการละเวน้ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่จาํเป็นตอ้งมีหรือตอ้งระบไุว ้ตลอดจนไม่มีขอ้ความท่ีทาํใหบ้คุคลอ่ืนสาํคญั

ผิดในสาระสาํคญั  

3. ผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ความเหน็เกี่ยวกับการทาํรายการ 

บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้ บรษัิท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จาํกดั เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระในการจดัทาํและใหค้วามเห็นต่อ

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในเรือ่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจาํหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่ง

เป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทาํ

รายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ

ไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมไปถึงจดัเตรียมเอกสารอ่ืนใดท่ีจาํเป็น

ตามท่ีหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไม่ไดถื้อหุน้ในบริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธก์บับริษัทฯ และท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ

ยินยอมใหเ้ผยแพรร่ายงานท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2563 

4. ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มทางธุรกิจของบริษัทฯ 

4.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ หรือ “UWC” ก่อตัง้เมื่อปี 2510 ประกอบกิจการจาํหน่ายสินคา้ อปุกรณส์ง่กาํลงัต่าง ๆ และขยายกิจการสรา้ง

โรงงานเพ่ือธุรกิจผลติและจาํหนา่ยเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟา้และโทรคมนาคม และใหบ้รกิารชบุสงักะส ีและไดเ้พ่ิม

ความแข็งแกรง่ของธุรกิจโดยเริม่ลงทนุในธุรกิจพลงังานดว้ยการลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนในปี 2558 

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 จากบริษัท เอสจีเอส       

(ประเทศไทย) จาํกดั และการผลติเสาสง่ไฟฟา้แรงสงู เสาโทรคมนาคม และโครงสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อยของบริษัทฯ ไดร้บั

การขึน้บญัชีผลติภณัฑท่ี์ไดร้บัการจดทะเบียนจากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมทาํใหล้กูคา้มีความมั่นใจ

ในดา้นคณุภาพเป็นอยา่งดี 

ปี 2562 เป็นปีท่ีบรษัิทฯ มีการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิารและกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การประกอบธุรกิจและสรา้งความเติบโตใหก้ับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ปรบักลยุทธ์ทางธุรกิจโดยมุ่งเนน้ไปท่ีธุรกิจหลกัท่ี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 3 
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บริษัทฯ มีความรูค้วามชาํนาญมากว่า 50 ปี ซึ่งคือธุรกิจเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม และลดการ

ลงทนุในธุรกิจท่ีบรษัิทฯ มีความชาํนาญนอ้ยกวา่ เช่น ธุรกิจพลงังานทดแทนและหมนุเวียน เป็นตน้  

ทั้งนี ้ในปี 2562 บริษัทฯ ตัดสินใจหยุดการดําเนินงานของบริษัทย่อยท่ีสรา้งผลขาดทุนลง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท       

พาราไดซ ์กรีน เอนเนอยี่ จาํกดั (ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ) และ บริษัท ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จาํกดั อนั

เป็นผลมาจากการรเิริม่แนวทางการขายเงินลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน เน่ืองจากบรษัิทฯ ไมม่ีความรูค้วามชาํนาญใน

ธุรกิจพลงังานเทา่ท่ีควร ทาํใหโ้รงไฟฟา้บางโรงมีระยะเวลาในการซ่อมแซมและปรบัปรุงเกินกว่าท่ีวางแผนไว ้รวมทัง้การ

ขายเงินลงทุนจะช่วยลดภาระหนีส้ินของบริษัทฯ และทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถนาํเงินท่ีไดน้ัน้ไปลงทุนในธุรกิจหลกัท่ีมี

ผลตอบแทนท่ีดีกวา่ เป็นการช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพในการประกอบธุรกิจและสรา้งความเติบโตใหก้บับรษัิทฯ ตอ่ไป 

 

 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

1. ในฐานะท่ีบริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงูรายแรกของประเทศไทยและเป็นผูน้าํของธุรกิจเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู

และโครงสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศ  บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพเพ่ือสรา้งความ

แข็งแกรง่ ความมั่นคง และการเติบโตท่ียั่งยืน 

2. พฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพในการผลิต รวมทัง้ขยายกาํลงัการผลิต เพ่ือรองรบัการเติบโตของธุรกิจ ทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

3. เสาะหาโอกาสการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีสามารถสรา้งความมั่นคงทางดา้นรายไดใ้นระยะยาว

บรหิารความเสีย่งได ้และมีอตัราผลตอบแทนท่ีไมน่อ้ยกวา่ตน้ทนุทางการเงินของเงินลงทนุ 

โครงสร้างการถอืหุน้ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) 
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* หมายเหตุ : ปัจจบุนัหยดุดาํเนินกิจการแลว้ 

 

 บริษัทร่วม (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) 

1. บรษัิท อินเตอรโ์กลบ อินเวสเมนท ์จาํกดั (IIC)  ประกอบธุรกิจขายและใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์

2. บรษัิท สระบรุ ีเอ็นเนอรจี์ ซิสเท็มส ์2 จาํกดั (SES2)  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานขยะ 

3. บรษัิท พาโนวา่ จาํกดั (PCL)  ประกอบธุรกิจผลติและจาํหนา่ยเชือ้เพลงิจากขยะ 

4. บรษัิท ไดเมท (สยาม) จาํกดั (มหาชน) (DIMET) 
 ประกอบธุรกิจผลติและจาํหนา่ยสปีอ้งกนัสนิม และ  

 สอีตุสาหกรรม 

 

ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 การประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 4 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจการผลติ 

บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจออกแบบและผลติเสาโครงเสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟา้และโทรคมนาคม ประกอบดว้ย 

1.1 เสาโครงเหลก็ 

1.1.1 เสาสง่ไฟฟา้แรงสงู (High Voltage Transmission Tower – TL) ขนาด 115 kV / 230 kV / 500 kV ดว้ย

ความเช่ียวชาญของบุคคลากรด้านวิศวกรรมการออกแบบและผลิต มีการควบคุมคุณภาพตาม

มาตรฐานขัน้สงู บรษัิทฯ จึงไดร้บัการรบัรองจากการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

บริษัทยอ่ย (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) 

1. บรษัิท ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส จาํกดั (UKB)  

(บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ จะจาํหนา่ยไปซึง่เงินลงทนุ)         
 ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล 

2. บรษัิท  ยดูบับลวิซี อาํพนั ไบโอแมส จาํกดั (UAB) 

(บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทฯ จะจาํหนา่ยไปซึง่เงินลงทนุ) 
 ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล 

3. บรษัิท สตกึ ไบโอแมส จาํกดั (SBM) (บรษัิทยอ่ยท่ี

บรษัิทฯ จะจาํหนา่ยไปซึง่เงินลงทนุ) 
 ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล 

4. บรษัิท อลัตรา้ เอเซีย จาํกดั (UTA) 
ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในธุรกิจพลงังาน 

และโทรคมนาคม 

5. Ultra Asia Singapore PTE.LTD. (UTAS)  ประกอบธุรกิจบรหิารจดัการ การดาํเนินธุรกิจในตา่งประเทศ 

6. บรษัิท ยดูบับลวิซซีี (กมัพชูา) จาํกดั (UWCC)*  ประกอบธุรกิจโรงงานไมส้บั  

7. บรษัิท พาราไดซ ์กรนี เอนเนอยี่ จาํกดั (PGE)*  ประกอบธุรกิจพืชพลงังาน  
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1.1.2 โครงสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation Steel Structure - ST) เป็นเสาโครงเหล็กชุบสงักะสีท่ีรองรบั

อปุกรณไ์ฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย เช่น Disconnecting Switches, Lighting Arrestors, Capacitors 

และอ่ืน ๆ โดยสถานีไฟฟ้าย่อยจะทาํหนา้ท่ีรบักระแสไฟฟ้าและแปลงแรงดนัไฟฟ้าตัง้แต ่69 กิโลโวลต ์

115 กิโลโวลต ์230 กิโลโวลตแ์ละ 500 กิโลโวลตเ์พ่ือส่งต่อเป็นทอด ๆ ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสงูและ

ระบบจาํหนา่ยไฟฟา้ก่อนท่ีจะจาํหนา่ยไฟฟา้ไปยงัผูบ้รโิภค 

1.1.3 เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower - TC) ท่ีมีความสงูตัง้แต ่20 เมตร ถึง 100 เมตร เพ่ือ

ติดตัง้ในโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทชัน้นาํในประเทศไทย อาทิ  AIS, DTAC, TruemoveH, CAT, 

TOT 

1.2   โครงสรา้งเหล็กทั่วไป (Building and Frame – BF, General Fabrication - GF) เป็นโครงเหลก็ท่ีใชใ้นกิจการ

ต่าง ๆ และโครงเหล็กท่ีใช้ในกิจการก่อสรา้งทั่วไปทัง้ท่ีมีการชุบสงักะสีและไม่ชุบสงักะสี เช่น โครงหลงัคา 

ทางเดิน รัว้ โครงสรา้งอาคารและโรงงาน รวมทัง้โครงเหลก็ปา้ยโฆษณา เป็นตน้   

บรษัิทฯ มีโรงงานตัง้อยูเ่ลขท่ี 247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุ ีกรุงเทพมหานคร มกีาํลงัการผลติรวม

ประมาณ 24,000 ตนัตอ่ปี 

2. ธุรกิจการบรกิาร 

บรษัิทฯ ใหบ้รกิารชบุสงักะสกีบัลกูคา้ทั่วไปท่ีตอ้งการนาํผลิตภณัฑโ์ครงเหล็กเช่นตะแกรงท่อเหล็กรางรบัสายไฟเป็น

ตน้มาชุบสงักะสีเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑเ์หล็กคงทนต่อการเกิดสนิม ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถชุบเคลือบสงักะสีแบบจุ่มรอ้น

ตามมาตรฐานท่ีสาํคญั ไดแ้ก ่มาตรฐาน ISO 1461 มาตรฐานอเมรกินั ASTM A123, ASTM A153 มาตรฐานองักฤษ 

BS 729 มาตรฐานญ่ีปุ่ น JIS H 8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680 และ

มาตรฐานเยอรมนั DIN 50976 เป็นตน้ 

3. ธุรกิจการขาย 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้อตุสาหกรรมจากผูผ้ลิตชัน้นาํของโลก ไดแ้ก่ RENOLD จากประเทศองักฤษ

และ ARNOLD จากประเทศเยอรมนันี โดยมีสินคา้หลกั ไดแ้ก่ อปุกรณส์ง่กาํลงัประเภทโซ่เฟืองมอเตอรแ์ละเกียร ์

ตา่ง ๆ เป็นตน้ 

4. ธุรกิจพลงังาน 

บริษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลเพ่ือจําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

โรงไฟฟา้ของบรษัิทยอ่ยมีกาํลงัการผลติติดตัง้รวม 26.9 เมกะวตัต ์โดยบรษัิทฯ มีบรษัิทยอ่ยท่ีทาํดา้นพลงังานทดแทน 

ไดแ้ก ่

(1) บรษัิท ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส จาํกดั 

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้จากเชือ้เพลงิชีวมวล ตัง้อยูท่ี่อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสมีา มีกาํลงัการผลติติดตัง้ 9.9 

เมกะวตัต ์และมีสญัญาขายไฟฟา้แบบ Feed-in Tariff (FiT) กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 8 เมกะวตัต ์

(2) บรษัิท ยดูบับลวิซี อาํพนั ไบโอแมส จาํกดั  
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ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวล ตัง้อยู่ท่ีอาํเภอสตึก  จังหวดับุรีรมัย ์มีกาํลงัการผลิตติดตัง้ 9.5     

เมกะวตัต ์และมีสญัญาขายไฟไฟฟา้แบบ Feed-in Tariff (FiT) กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 8 เมกะวตัต ์

(3) บรษัิท สตกึไบโอแมส จาํกดั   

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวล ตัง้อยู่ท่ีอาํเภอสตึก  จังหวดับุรีรมัย ์ มีกาํลงัการผลิตติดตัง้ 7.5    

เมกะวตัต ์และมีสญัญาขายไฟฟา้แบบ FT กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 6.5 เมกะวตัต ์

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจาํหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้หมดของบริษัทฯ ในบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จาํกัด 

บริษัท ยูดับบลิวซี อาํพัน ไบโอแมส จํากัด และบริษัท สตึกไบโอแมส จํากั ตามรายละเอียดท่ีปรากฎใน

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิทฯ (บญัชี 1) 

(4) บรษัิท พาราไดซก์รนี เอนเนอยี่ จาํกดั (PGE)  

ประกอบธุรกิจแปรรูปพืชพลงังานผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากพืชพลงังาน เช่น แก๊สชีวภาพ  ปุ๋ ย อาหาร

สตัวส์าํเรจ็รูปบรรจภุณัฑท่ี์ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ ตัง้อยูอ่าํเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ปัจจุบนัหยดุดาํเนิน

กิจการแลว้ 

5. ธุรกิจการลงทนุ 

บรษัิท อลัตรา้ เอเชีย จาํกดั  (ช่ือเดิม บรษัิท ยดูบับลวิซี โซลา่ร ์จาํกดั) ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุใน

ธุรกิจพลงังาน และโทรคมนาคม 

กลยุทธก์ารตลาด 

บรษัิทฯ ตระหนกัในเรือ่งความเหมาะสมในคณุภาพและราคาของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร รวมถึงการสง่มอบผลติภณัฑแ์ละ

บรกิารท่ีตรงตอ่เวลาและการรกัษาความสมัพนัธท่ี์ยอดเยี่ยมกบัคูค่า้ โดยมีกลยทุธท์างการตลาดท่ีสาํคญัดงันี ้

1. ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

ผลติและจาํหนา่ยสนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

ธุรกิจการผลติและธุรกิจการขาย 

บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะเป็นผูน้าํในดา้นคณุภาพผลติภณัฑ ์และการใหบ้รกิารก่อนและหลงัการขาย โดยใหค้วามสาํคญักบั

การอบรมและพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจมา

โดยตลอด บรษัิทมุง่เนน้การผลติสนิคา้ท่ีมีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยการออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยระบบ

คอมพิวเตอรท่ี์ทนัสมยั การคดัเลอืกวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพจากผูผ้ลติท่ีนา่เช่ือถือ ผ่านกระบวนการผลิตดว้ยเครื่องจกัรท่ี

มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีการตรวจสอบรวมทัง้ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และ

มาตรฐาน ISO9001:2015 ซึง่เป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัลกูคา้ 

ธุรกิจพลงังาน 

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ดาํเนินธุรกิจผลติและจาํหนา่ยไฟฟา้จากพลงังานทดแทน โดยบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและ

มีประสบการณใ์นดา้นวิศวกรรมพลงังาน เพ่ือควบคมุและจดัการใหโ้รงไฟฟ้าดาํเนินการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ 
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2. การสง่มอบสนิคา้ท่ีตรงตอ่เวลาและเช่ือถือได ้

ธุรกิจการผลติและธุรกิจการขาย 

ธุรกิจการผลติของบรษัิทฯ มีลกัษณะเป็นงานโครงการและมีการทาํสญัญาซือ้ขายก่อนเริ่มดาํเนินงาน ระยะเวลาการ

ดาํเนินงานของแตล่ะโครงการเริม่ตัง้แต ่6 เดือน จนถึง 2 ปี และจะมีกาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งสง่มอบงานอย่างชดัเจน 

ดงันัน้ การสง่มอบผลติภณัฑใ์หต้รงตามกาํหนดเวลาจึงเป็นสิง่ท่ีสาํคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ 

สามารถสง่มอบผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพไดต้รงกาํหนดตามแผนงานลกูคา้เสมอมาอนัเป็นผลมาจากการวางแผนการ

ทาํงานและการผลติท่ีมีระบบ รวมถึงการวางแผนสาํรองวตัถดุิบท่ีมีประสทิธิภาพ 

3. ประเภทลกูคา้และกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 

ธุรกิจการผลติ 

• กลุม่ลกูคา้เป้าหมายของเสาโครงเหล็ก ไดแ้ก่ กลุม่ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจากต่างประเทศและในประเทศซึ่งรบังาน

จากหนว่ยงานภาครฐัและรฐัวิสาหกิจ เช่น การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

(กฟภ.) เป็นตน้ 

• กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของโครงสรา้งเหล็กทั่วไป ไดแ้ก่กลุ่มผูร้บัเหมาก่อสรา้งทั่วไปและลูกคา้รายท่ีตอ้งการรบั

บรกิารประกอบและติดตัง้โครงเหลก็ทั่วไป 

ธุรกิจการบรกิาร 

การใหบ้ริการรบัชุบสงักะสีเป็นการบริการใหแ้ก่ลกูคา้ทั่วไปท่ีตอ้งการนาํผลิตภณัฑม์าชุบสงักะสีเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑ์

คงทนต่อการเกิดสนิม ลกูคา้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรม ประเภทรบัเหมาก่อสรา้งทั่วไปและโยธา 

อตุสาหกรรมผลติเครือ่งจกัรกล อตุสาหกรรมเครือ่งทาํความเย็น และวิศวกรรมสรา้งเครือ่งจกัร เป็นตน้ 

ธุรกิจการขาย 

การขายสนิคา้อตุสาหกรรมจะเนน้ไปท่ีกลุม่ลกูคา้โรงงานอตุสาหกรรม ไดแ้ก ่อตุสาหกรรมปนูซเีมนต ์ปิโตรเคมี  วสัดุ

ก่อสรา้ง และผลติภณัฑอ์าหารแปรรูป เป็นตน้ 

ธุรกิจพลงังานไฟฟา้ 

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ จาํหนา่ยไฟฟา้ใหก้บัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

4. นโยบายราคา 

ธุรกิจการผลติ  ธุรกิจการบรกิาร และธุรกิจการขาย 

บริษัทฯ มีนโยบายกาํหนดราคาท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การบริหารตน้ทนุท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลด

อตัราการสญูเสยีจากการผลติใหน้อ้ยท่ีสดุ ทาํใหบ้รษัิทสามารถกาํหนดราคาขายท่ีสามารถแขง่ขนัไดใ้นธุรกิจ ปัจจบุนั

บรษัิทฯ มีนโยบายการกาํหนดราคาผลติภณัฑโ์ดยบวกเพ่ิมกาํไรสว่นตา่งจากตน้ทนุ ซึง่ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการ

กาํหนดราคาประกอบดว้ย ราคาวตัถุดิบ อุปกรณ ์ส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิต ความยากง่ายในการผลิต 

ช่วงเวลาท่ีเสนอราคา จาํนวนและปริมาณงาน  กาํลงัการผลิต พรอ้มทัง้พิจารณาประวัติลูกคา้แต่ละรายท่ีเคยมี

ธุรกรรมรว่มกนั 
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ธุรกิจพลงังาน 

ราคาขายไฟฟา้เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีมีการลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัหนว่ยงานรฐั 

5. การจดัจาํหนา่ยและช่องทางการจดัจาํหนา่ย  

ธุรกิจการผลติ 

บริษัทฯ แบ่งช่องทางการจัดจําหน่ายเป็น 2 ช่องทาง เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงความต้องการของลูกคา้ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ ไดแ้ก ่(1) การรบังานโดยการเป็นผูร้บัเหมายอ่ยจากผูร้บัเหมาหลกัท่ีชนะการประมลูงาน โดยสว่นใหญ่

เป็นงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสงู เสาโทรคมนาคมและงานโครงสรา้งเหล็กทั่วไป และ (2) การเขา้ร่วมประมูลโครงการ

โดยตรงเพ่ือเป็นผูร้บัจา้งเหมาหลกัของโครงการโดยสว่นใหญ่เป็นงานเสาโครงเหลก็สถานีไฟฟา้ยอ่ย 

ธุรกิจการบรกิาร 

บริษัทฯ ใหบ้ริการชุบสงักะสีกับลูกคา้ทั่วไป  โดยมีลูกคา้ใช้บริการสมํ่าเสมอ ลกูคา้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ใน

อตุสาหกรรม ประเภทรบัเหมาก่อสรา้งทั่วไปและโยธา อตุสาหกรรมผลิตเครื่องจกัรกล อตุสาหกรรมเครื่องทาํความ

เย็น และวิศวกรรมสรา้งเครือ่งจกัร เป็นตน้ 

ธุรกิจการขาย 

บรษัิทฯ นาํเขา้สนิคา้อตุสาหกรรม ประเภทอปุกรณส์ง่กาํลงั โซ ่เฟือง เกียร ์คปัป้ิง และอ่ืนๆ จากต่างประเทศ ภายใต้

แบรนด ์Renold เพ่ือจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้กลุ่มโรงงานอตุสาหกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมปนูซีเมนต ์ปิโตรเคมี  

วสัดกุ่อสรา้ง และผลติภณัฑอ์าหารแปรรูป เป็นตน้ 

ธุรกิจพลงังาน 

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ท่ีดาํเนินธุรกิจผลติไฟฟา้จาํหนา่ยไฟฟา้ใหก้บัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) 

4.2 แนวโน้มธุรกิจ 

 อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและโครงสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

อตุสาหกรรมเสาส่งไฟฟา้แรงสงูและโครงสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อยเป็นไปตามโครงการและแผนงานพฒันาระบบสง่ไฟฟ้า

ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟา้สว่นภมูิภาค ซึง่มีแผนท่ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการและแผน

ท่ีจะดาํเนินการในช่วงเวลาตามแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ซึ่ง

ประกอบดว้ยโครงการตา่ง ๆ ดงันี ้(ขอ้มลูจากสาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

-  โครงการพฒันาระบบสง่ไฟฟา้เพ่ือสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ท่ีเพ่ิมขึน้ 

-  โครงการพฒันาระบบสง่ไฟฟา้เพ่ือเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟา้ 

-  โครงการปรบัปรุงและขยายระบบสง่ไฟฟา้ท่ีเสือ่มสภาพตามอายกุารใชง้าน 

-  โครงการระบบสง่ไฟฟา้เพ่ือรองรบัการเช่ือมตอ่โรงไฟฟา้ 

-  โครงการเช่ือมโยงระบบสง่ไฟฟา้ระหวา่งประเทศแบบระบบตอ่ระบบ (Grid to Grid) 

-  โครงการพฒันาระบบไฟฟา้ตามแผนแมบ่ทการพฒันาระบบโครงขา่ยไฟฟา้สมารท์กรดิ ของประเทศไทย  
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ความตอ้งการเสาสง่ไฟฟา้แรงสงูในประเทศยงัคงมีอตัราการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ขนาด 500 กิโลโวลต์) อยู่เพียง 5 ราย การรับงานเสาส่ง

ไฟฟ้าแรงสงูจะมีสว่นแบ่งการตลาดมากนอ้ยสลบักนัในจาํนวนผูผ้ลิตทัง้ 5 รายนี ้โดยบริษัทฯ มีสว่นแบ่งการตลาดในปี 

2562 อยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 35 สาํหรบัการเขา้มาของคูแ่ขง่รายใหมใ่นธุรกิจนีน้ัน้ มีขอ้จาํกดัในเรือ่งประสบการณแ์ละการ

รบัรองจากหนว่ยงานรฐั ดงันัน้ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเขา้มาของคูแ่ขง่รายใหมใ่นธุรกิจนีจ้ะไมรุ่นแรง 

อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม 

อตุสาหกรรมเสาโทรคมนาคมขึน้อยูก่บัแผนการพฒันาเทคโนโลยีและการใหบ้ริการการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ 

ในปี 2562 อตุสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศมีการชะลอตวัลง แต่ยงัคงมีการขยายโครงข่ายอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ

ใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดค้รอบคลมุยิ่งขึน้ และเพ่ือรองรบัเทคโนโลยี 5G ท่ีกาํลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม แผนการ

ลงทนุเพ่ือขยายโครงข่ายโทรคมนาคมในระดบัภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จึงไม่เป็นอปุสรรคในการ

ขยายตลาดสาํหรบัอตุสาหกรรมนีข้องบรษัิทฯ ถึงแมว้า่ความตอ้งการภายในประเทศจะชะลอตวัลงก็ตาม 

อุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็กทั่วไป 

ความตอ้งการโครงสรา้งเหล็กทั่วไปขึน้อยู่กับอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง ซึ่งในปี 2562 อุตสาหกรรมการก่อสรา้งมีการ

เติบโตอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชนโดยกิจกรรมการก่อสรา้งท่ีเกิดขึน้สว่นใหญ่จะเป็นโครงการต่อ

เน่ืองมาจากปีก่อนถึงแมว้า่การก่อสรา้งโดยทั่วไปจะเติบโตอยา่งค่อยเป็นค่อยไป แต่ตลาดซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยัเป็นตลาด

ขนาดใหญ่และมีศกัยภาพดว้ยจาํนวนท่ีอยู่อาศยัทั่วประเทศมีจาํนวนกว่า 26.7 ลา้นหลงัและจากขอ้มลูของสาํนกังาน

สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมพบว่าในแต่ละปีผูบ้ริโภคจะมีการใชจ้่ายในตลาดซ่อมแซมและปรบัปรุงท่ีอยู่อาศยั

ประมาณ 3 แสนลา้นบาท 

สาํหรบังานโครงเหล็กทั่วไป  บริษัทฯ สามารถใหบ้ริการดา้นการออกแบบ ปรบัเปลี่ยนสดัสว่น รูปแบบ ขนาดความสงู 

คณุสมบตั ิขนาด และรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัโครงการก่อสรา้งแตล่ะแหง่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของลกูคา้ 

การบริการชุบสังกะส ี

 แนวโนม้ของผลิตภณัฑเ์หล็กท่ีมีขอ้กาํหนดใหต้อ้งมีการชุบสงักะสีเพ่ือป้องกนัการผกุร่อนมีเพ่ิมขึน้ตลอดเวลาเน่ืองจาก

สภาวะแวดลอ้มปัจจบุนัมีสภาพอากาศเป็นมลพิษและฝนกรดท่ีมีฤทธ์ิกดักรอ่นสงู ดงันัน้เหล็กโครงสรา้งท่ีตอ้งใชใ้นงาน

ภายนอกอาคารจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีวิธีการในการป้องกันสนิมเพ่ือความแข็งแรงของโครงสรา้งเหล็กดงักล่าวซึ่ง

วิธีการท่ีประหยดัและไดผ้ลคุม้ค่าในการป้องกนัสนิมคือการชุบ Hot-Dip Galvanized จึงสง่ผลใหม้ีผูนิ้ยมใชส้งูขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง และคาดวา่ยงัคงเพ่ิมขึน้ตอ่ไปอีกนานในอนาคต 

การจาํหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 

 สินค้าอุตสาหกรรมประเภทอุปกรณ์ส่งกาํลัง เช่น  โซ่ เฟือง เกียร ์คัปป้ิง และมอเตอร ์เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงงาน

อตุสาหกรรมทั่วไป ทกุกลุม่อตุสาหกรรม ความตอ้งการใชส้นิคา้เพ่ือการซอ่มแซมหรอืปรบัเปลีย่นอปุกรณเ์ครือ่งจกัรมีเป็น

ประจาํและต่อเน่ือง นอกจากนัน้ความไวว้างใจในคุณภาพของสินคา้ภายใตแ้บรนด ์RENOLD ตลอดระยะเวลากว่า 

เกือบ 100 ปี  รวมถึงการใหบ้รกิารก่อนและหลงัการขายท่ีมีประสทิธิภาพ จึงเป็นสิง่สาํคญัท่ีทาํใหส้นิคา้ของบรษัิทฯ ยงัคง

 
 8  
 



 
 

ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้เสมอมา ถึงแมจ้ะมีคูแ่ขง่หลากหลาย แตส่นิคา้ของบรษัิทฯ ภายใตแ้บรนด ์RENOLD  และ 

ARNOLD ยงัอยูใ่นความตอ้งการของลกูคา้เสมอมา  

ธุรกิจพลังงาน 

ภาวะและแนวโน้มของธุรกิจพลังงาน จะเป็นไปตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 

(PDP2018) และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) ธุรกิจพลงังานของบริษัท คือ โรงไฟฟ้า     

ชีวมวล ซึ่งตามแผน PDP 2018 โรงไฟฟ้าชีวมวลตามแผน AEDP นัน้ มีกาํลงัการผลิตตามสญัญาลดลงจาก 5,570      

เมกะวตัตต์ามแผน PDP 2015 เหลอื 3,376 เมกะวตัตต์ามแผน PDP 2018  

ปี 2562 เป็นปีท่ีบรษัิทฯ มีการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิารและกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การประกอบธุรกิจและสรา้งความเติบโตใหก้ับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ปรบักลยุทธ์ทางธุรกิจโดยมุ่งเนน้ไปท่ีธุรกิจหลกัท่ี

บริษัทฯ มีความรูค้วามชาํนาญมากว่า 50 ปี ซึ่งคือธุรกิจเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม และลดการ

ลงทนุในธุรกิจท่ีบรษัิทมีความชาํนาญนอ้ยกวา่ เช่น ธุรกิจพลงังานทดแทนและหมนุเวียน เป็นตน้  

ทั้งนี ้ในปี 2562 บริษัทฯ ตัดสินใจหยุดการดําเนินงานของบริษัทย่อยท่ีสรา้งผลขาดทุนลง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท       

พาราไดซ ์กรีน เอนเนอยี่ จาํกดั (ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ) และ บริษัท ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จาํกดั อนั

เป็นผลมาจากการรเิริม่แนวทางการขายเงินลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน เน่ืองจากบรษัิทฯ ไมม่ีความรูค้วามชาํนาญใน

ธุรกิจพลงังานเทา่ท่ีควร ทาํใหโ้รงไฟฟา้บางโรงมีระยะเวลาในการซ่อมแซมและปรบัปรุงเกินกว่าท่ีวางแผนไว ้รวมทัง้การ

ขายเงินลงทนุดงักลา่วยงัช่วยลดภาระหนีส้นิของบรษัิทฯ และทาํใหบ้รษัิทฯ สามารถนาํเงินท่ีไดน้ัน้ไปลงทนุในธุรกิจหลกัท่ี

มีผลตอบแทนท่ีดีกวา่ เป็นการช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพในการประกอบธุรกิจและสรา้งความเติบโตใหก้บับรษัิทฯ ตอ่ไป 

5. ตารางสรุปงบการเงนิปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และไตรมาสที่ 1 ปี 2563 พร้อมคาํอธิบายและการวิเคราะห์

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน ตลอดจนปัจจัยความเสีย่งซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาํไรของบริษัทฯ 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ พบขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบังานระหว่างทาํซึ่งแสดงเป็นสว่นหนึ่งของ

สินคา้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมียอดสงูไปจาํนวน 174 

ลา้นบาท ในการนี ้บริษัทฯ ไดแ้ก้ไขขอ้ผิดพลาดโดยปรบัปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 โดยขอ้มลูงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีปรากฎในตารางงบการเงินดา้นลา่งนีเ้ป็น

ขอ้มลูท่ีบรษัิทฯ ไดท้าํการปรบัปรุงแลว้ 

ในการนี ้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ไดแ้สดงความเห็นในงบการเงินระหว่างกาล สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เก่ียวกบั

การปรบัปรุงงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบรษัิท เอือ้วิทยา จาํกดั (มหาชน) 

และบรษัิทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอือ้วิทยา จาํกดั (มหาชน) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนซึ่ง

ไดเ้สนอความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจาก (1) กลุ่มบริษัท

บนัทกึเงินลงทนุในบริษัทรว่มแห่งหนึ่งตามวิธีสว่นไดเ้สีย โดยยอดคงเหลือของบญัชีเงินลงทนุดงักลา่วซึ่งแสดงอยู่ในงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 19 ลา้นบาท (สทุธิค่าเผ่ือการดอ้ยค่า) และรบัรูส้ว่นแบ่ง

ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดงักล่าวจาํนวน 29 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวัน
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เดียวกนั กลุม่บรษัิทไดบ้นัทกึเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยีในบริษัทรว่มดงักลา่วโดยใชง้บแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ซึง่จดัทาํโดยผูบ้รหิารของบรษัิทรว่มท่ียงัไมไ่ดผ้า่นการตรวจสอบ อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนังบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบรษัิทรว่มดงักลา่วไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้และไดข้อ้สรุปวา่ไม่มี

รายการปรบัปรุงใดท่ีจาํเป็นต่อจาํนวนเงินของบญัชีเงินลงทนุในบริษัทรว่มและสว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัท

รว่มดงักลา่วขา้งตน้ และ (2) ผลกระทบท่ีอาจมีตอ่การเปรยีบเทียบตวัเลขงวดปี 2562 กบัตวัเลขเปรยีบเทียบงวดปี 2561 

จากกรณีท่ีกลุ่มบริษัทไดป้รบัปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ยอ้นหลงั เน่ืองจากกลุม่บรษัิทพบวา่งานระหวา่งทาํซึง่แสดงเป็นสว่นหนึง่ของสนิคา้คงเหลอืในงบแสดงฐานะการเงินรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มียอดสงูไป โดยขอ้มลูรายการปรบัปรุงของกลุ่ม

บริษัทไม่สามารถใหข้อ้สรุปไดว้่า รายการดงักลา่วควรปรบัปรุงรายการในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

รวม และในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 หรือปี

ก่อนหนา้นัน้ ตามรายงานลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเปรยีบเทียบเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินดงักลา่ว ผูส้อบบญัชีไมไ่ดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืน

ใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนัน้ 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้รวม

และงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของบรษัิท เอือ้วิทยา จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย และเฉพาะของ

บรษัิท เอือ้วิทยา จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน ใหข้อ้สรุปว่า ไม่พบสิ่ง

ท่ีเป็นเหตใุหเ้ช่ือว่าขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลดงักลา่วไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 341 เรื่อง การ

รายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

 
งบการเงนิ  

 
 

รายการ 

ไตรมาส 1 ปี 2563  

(งบการเงนิรวม) 
2562  

(งบการเงนิรวม) 
2561  

(งบการเงนิรวม) 

2560  

(งบการเงนิรวม) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวียน         

     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 87.85 4.57 312.51 13.59 69.07 2.35 103.12 2.90 

     เงินลงทนุชั่วคราว - - - - 0.88 0.03 0.87 0.02 

     ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 90.07 4.69 155.64 6.77 578.51 19.66 648.66 18.21 

 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั - - 8.06 0.35 8.68 0.30 8.86 0.25 

     สินคา้คงเหลือ 212.99 11.09 238.24 10.36 369.34 12.55 596.32 16.74 

     สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 17.41 0.91 27.83 1.21 18.13 0.62 33.87 0.96 

     สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนที่จดัประเภทเป็น         

     สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 1,099.28 57.21 1,136.81 49.42 152.17 5.17 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,507.60 78.47 1,879.09 81.69 1,196.78 40.68 1,391.70 39.08 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
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รายการ 

ไตรมาส 1 ปี 2563  

(งบการเงนิรวม) 
2562  

(งบการเงนิรวม) 
2561  

(งบการเงนิรวม) 

2560  

(งบการเงนิรวม) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

     เงินฝากที่ติดภาระคํา้ประกนั 2.33 0.12 22.78 0.99 53.04 1.80 42.73 1.20 

     เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 32.69 1.70 32.69 1.42 133.19 4.53 122.08 3.43 

     ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 311.38 16.21 331.84 14.43 1,298.85 44.15 1,542.67 43.32 

     สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1.80 0.09       1.79 0.08     172.47 5.86     375.41 10.54 

     คา่ความนิยม - - - - - - 46.29 1.30 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบัญชี - - - - 54.36 1.85 10.04 0.28 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
65.52 3.41 32.19 1.40 33.19 1.13 30.30 0.85 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 413.72 21.53 421.26 18.31 1,745.10 59.32 2,169.52 60.92 

รวมสินทรัพย ์ 1,921.33 100.00 2,300.35 100.00 2,941.88 100.00 3,561.22 100.00 

 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

 

รายการ 

ไตรมาส 1 ปี 2563 (งบ

การเงนิรวม) 
2562 

 (งบการเงนิรวม) 
2561  

(งบการเงนิรวม) 

2560 
 (งบการเงนิรวม) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 -  - 

- - 62.73 2.13 63.33 1.76 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  332.66  17.31 346.65 15.07 543.46 18.47 500.78 14.06 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบรษัิทที่เก่ียวขอ้ง

กนั 
233.65 12.16 254.50 11.06 238.50 8.11 168.50 4.73 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบรษัิทอ่ืน  59.00  3.07 49.00 2.13 39.50 1.34 - - 

หุน้กูร้ะยะยาวที่ครบกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี 
296.02 15.41 300.00 13.04 - - 800.00 22.46 

หนีส้ินภายใตส้ญัญาเชา่การเงินสว่นที่

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 
3.12 0.16 1.38 0.06 6.83 0.23 7.99 0.22 

ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  45.08  2.35 64.69 2.82 - - - - 

หนีส้ินที่รวมในกลุม่สินทรพัยท์ี่จะ

จาํหน่ายที่จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่

ถือไวเ้พ่ือขาย 
422.97 22.01 425.31 18.49 - - - - 

 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  5.93  0.31 7.42 0.32 35.45 1.21 31.15 0.87 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,398.43  72.78 1,448.95 62.99 926.47 31.49 1,571.75 44.12 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน         

หุน้กูร้ะยะยาว  -  - 300.00 13.04 600.00 20.40 - - 
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รายการ 

ไตรมาส 1 ปี 2563 (งบ

การเงนิรวม) 
2562 

 (งบการเงนิรวม) 
2561  

(งบการเงนิรวม) 

2560 
 (งบการเงนิรวม) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

หนีส้ินภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน  1.48  0.08 1.22 0.05 2.17 0.07 9.02 0.25 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41.27  2.15 35.01 1.52 74.95 2.55 42.92 1.21 

ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียน

สาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 
 41.45  21.6 40.48 1.76 37.28 1.27 38.95 1.09 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  84.20  4.38 376.71 16.37 714.40 24.29 90.89 2.55 

รวมหนี้สิน  1,482.63  77.17 1,825.66 79.36 1,640.87 55.78 1,662.64 46.67 

ส่วนของผู้ถือหุน้         

ทนุเรอืนหุน้          

ทนุจดทะเบียน    
 หุน้สามญั 19,071,197,130 หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท) 
 1,907.12   1,907.12  1,907.12  1,907.12 

 

ทนุที่ออกและชาํระแลว้ 

 หุน้สามญั 13,162,525,880 หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท ชาํระครบแลว้ 
 1,316.25  68.51 1,316.25 57.22 

    

ทนุที่ออกและชาํระแลว้ 

 หุน้สามญั 13,162,517,864 หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท ชาํระครบแลว้ 
      1,316.25 44.74 1,316.25 36.96 

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  264.33 13.76 264.33 11.49 264.33 8.99 264.33 7.42 

สว่นเกินจดัสรร-ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  310.00  16.13 310.00 13.48 310.00 10.54 310.00 8.70 

กาํไร  (ขาดทนุ) สะสม         

   จดัสรรแลว้  - ทนุสาํรองตาม

กฎหมาย 
17.91 0.93 17.91 0.78 17.91 0.61 17.86 0.50 

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  (1,675.41) (87.20) (1,642.42) (71.40) (836.64) (28.44) (271.66) (7.63) 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้            

    ผลกาํไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิจากการตี

มลูคา่ที่ดิน 
223.92 11.65 223.92 9.74 223.92 7.61 223.92 6.31 

   ผลตา่งสะสมจากการแปลงคา่งบ

การเงิน 
(0.97) (0.05) 0.54 0.02 0.17 0.01 (0.16) - 

   การเปลี่ยนแปลงสดัสว่นในบรษัิท

ยอ่ย 
(7.19) (0.37) (7.19) (0.31) (7.19) (0.24) (7.19) (0.20) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  448.84  23.36 483.34 21.02 1,288.74 43.81 1,860.54 51.82 

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อาํนาจควบคมุ  (10.14)  (0.53) (8.65) (0.38) 12.27 0.41 45.23 1.26 

           รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  438.69  22.83 474.69 20.64 1,301.01 44.22 1,898.58        53.33 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้  1,921.33  100.00 2,300.35 100.00 2,941.88 100.00 3,561.22 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

รายการ 

ไตรมาส 1 ปี 2563 (งบ

การเงนิรวม) 
2562  

(งบการเงนิรวม) 
2561  

(งบการเงนิรวม) 

2560  

(งบการเงนิรวม) 

  มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได้         

     รายไดจ้ากงานโครงการ  111.49  43.32 644.63 57.39 1,026.59 67.88 923.88 67.38 

     รายได้จากการขายสินค้า

อุตสาหกรรม 
1.45 0.56 8.30 0.74 10.42 0.69 11.31 0.82 

รายได้จากการขายสินค้าอ่ืน 
- - - - 7.96 0.53 30.72 2.24 

     รายได้จากการขาย

กระแสไฟฟ้า 
121.69 47.29 459.62 40.92 422.87 27.96 355.39 25.92 

     รายไดอ่ื้น  22.71  8.83 10.77 0.96 44.43 2.94 49.92 3.64 

รวมรายได้ 
 257.35  100.00 1,123.32 100.00 1,512.27 100.00 1,371.22 100.00 

ค่าใช้จ่าย   
      

     ตน้ทนุงานโครงการ  100.79  39.17 822.15 73.19 1,138.08 75.26 868.12 63.31 

     ตน้ทนุขายสินคา้อตุสาหกรรม  0.88  0.34 6.68 0.59 9.44 0.62 7.75 0.57 

     ตน้ทนุขายสินคา้อ่ืน  -  - 11.43 1.02 38.36 2.54 66.36 4.84 

     ตน้ทนุขายไฟฟา้  116.09  45.11 495.64 44.12 454.20 30.03 364.14 26.56 

     ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย  1.07  0.41 4.50 0.40 5.44 0.36 10.21 0.74 

     คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 27.54  10.70 83.69 7.45 97.01 6.41 129.72 9.46 

     คา่ใชจ้า่ยอ่ืน  11.54  4.48 374.49 33.34 302.09 19.98 163.07 11.89 

     ตน้ทนุทางการเงิน  19.03  7.39 69.37 6.18 67.70 4.48 52.64 3.84 

รวมค่าใช้จ่าย  276.94  107.61 1,867.95 166.29 2,112.32 139.68 1,662.01 121.21 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธี

สว่นไดเ้สยี 
- - (28.93) (2.58) (9.36) (0.62) (6.26) (0.46) 

ขาดทุนก่อน(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษี

เงนิได้ (19.59) (7.61) (773.56) (68.86) (609.41) (40.30) (297.05) (21.66) 

(คา่ใชจ้า่ย)รายไดภ้าษีเงินได ้  (7.61)  (2.96) (48.82) (4.35) 11.38 0.73 23.48 1.71 

ขาดทุนสาํหรับปี  (27.20)  (10.57) (822.38) (73.21) (598.03) (39.55) (273.57) (19.95) 

กาํไรเ(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน         

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี-

สทุธิจากภาษี 
(2.16) (0.84) (3.94) (0.35) 0.46 0.03 37.63 2.74 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 

สาํหรับปี (29.36) (11.41) (826.32) (73.56) (597.57) (39.51) (235.94) (17.21) 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) รวม         

สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่  (26.35) (10.24) (801.30) (71.33) (564.93) (37.36) (250.97) (18.30) 
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รายการ 

ไตรมาส 1 ปี 2563 (งบ

การเงนิรวม) 
2562  

(งบการเงนิรวม) 
2561  

(งบการเงนิรวม) 

2560  

(งบการเงนิรวม) 

  มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อาํนาจ

ควบคมุ 
(0.85) (0.33) (21.08) (1.88) (33.10) (2.19) (22.60) (1.65) 

 (27.20) (10.57) (822.38) (73.21) (598.03) (39.55) (273.57) (19.95) 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จรวม   
      

สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่  (27.86) (10.83) (805.41) (71.70) (564.60) (37.33) (213.37) (15.56) 

สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อาํนาจ

ควบคมุ 
(1.50) (0.58) (20.91) (1.86) (32.96) (2.18) (22.58) (1.65) 

  (29.36) (11.41) (826.32) (73.56) (597.56) (39.51) (235.95) (17.21) 

ขาดทุนต่อหุน้          

ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่

ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 
(0.0020)  (0.0609)  (0.0429)  (0.0191)  

ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่

ต่อหุน้ปรับลด 
(0.0020)  (0.0609)  (0.0429)  (0.0191)  

งบกระแสเงนิสด  

 

รายการ 

ไตรมาส 1 ปี 2563 

 (งบการเงนิรวม) 
2562  

(งบการเงนิรวม) 

2561  

(งบการเงนิรวม) 

2560  

(งบการเงนิรวม) 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน 
        

    กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ (19.59) (26.71)  (773.56) 825.04 (609.41) 278.73 (297.05) 332.12 

รายการปรบัปรุง         

    ดอกเบีย้รบั (0.03) (0.04)  (1.54) 1.64 (1.40) 0.64 (9.07) 10.14 

    ดอกเบีย้จา่ย 17.77 24.23  60.40 (64.42) 67.67 (30.95) 48.23 (53.92) 

    คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู(กลบัรายการ) 12.92  17.62 - - (13.83) 6.33 4.74 (5.30) 

    ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่สินคา้

คงเหลือ (กลบัรายการ)  
3.73 5.09 12.53 (13.36) 22.71 (10.39) 1.90 (2.12) 

    คา่เสื่อมราคา 2.59 3.53  43.92 (46.84) 106.88 (48.88) 91.14 (101.90) 

    คา่ตดัจาํหน่าย 2.00 2.73 25.01 (26.67) 48.56 (22.21) 48.71 (54.46) 

    คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน 0.96 1.31  8.42 (8.98) 3.22 (1.47) 3.70 (4.14) 

    ขาดทนุ(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี่ยน

ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ 
(0.93) (1.26) 1.10 (1.17) 0.54 (0.25) 0.49 (0.55) 

    ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุใน

บรษัิทยอ่ย 
- - - - - - - - 

    ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุใน

บรษัิทรว่มและใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
- - 0.76 (0.81) 15.56 (7.16) - - 
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รายการ 

ไตรมาส 1 ปี 2563 

 (งบการเงนิรวม) 
2562  

(งบการเงนิรวม) 

2561  

(งบการเงนิรวม) 

2560  

(งบการเงนิรวม) 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

    ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์

ไมห่มนุเวียนที่จดัประเภท 

    เป็นสินทรพัยท์ีถือไวเ้พือขาย 
- - - - 21.20 (9.70) - - 

    ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ

ในบรษัิทรว่ม 
- - 69.87 (74.52) 27.86 (12.74) 110.75 (123.83) 

    ขาดทนุจากการจาํหน่ายและตดั

จาํหน่ายอปุกรณ ์
(1.08) (1.47) - - 28.51 (13.04) - - 

    ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของที่ดิน 

อาคาร และอปุกรณ ์
0.91 1.25 116.20 (123.93) - - - - 

    ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์

ไมมี่ตวัตน 
- - 99.69 (106.32) 154.21 (70.53) - - 

    ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของความนิยม  -  - - - 46.29 (21.17) 52.32 (58.50) 

    ขาดทนุจากสญัญางานโครงการสรา้ง

ภาระ(กลบัรายการ) 
(19.61) (26.74) 64.69 (69.00) - - - - 

    สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุใน

บรษัิทรว่ม 
- - 28.93 (30.86) 9.36 (4.28) 6.26 (7.00) 

      (0.34)  (0.46) (243.58) 259.80 (71.98) 32.93 62.12 (69.46) 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

หนีสิ้นดาํเนินงาน 
        

    ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 

(เพ่ิมขึน้) ลดลง 
32.70 

 
44.59 

 
337.62 (360.09) 84.65 (38.72) (175.14) 195.82 

    สินคา้คงเหลือ(เพ่ิมขึน้) ลดลง  22.42 30.58 73.14 (78.01) 204.27 (93.43) (178.99) 200.12 

    กลุม่สินทรพัยท์ี่จะจาํหน่ายที่จดั

ประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 
43.84 59.78 - - - - - - 

    สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้) 

ลดลง 
10.36 14.13 (0.10) 0.11 17.35 (7.94) (17.87) 19.98 

    สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้) 

ลดลง 
(0.30) (0.41) 0.40 (0.43) 0.16 (0.07) 0.01 (0.01) 

    เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 

เพ่ิมขึน้ 
(12.56) (17.12) (158.59) 169.14 (7.42) 3.39 242.85 (271.52) 

    จา่ยผลประโยชนพ์นกังาน  -  - (6.60) 7.04 (4.89) 2.24 (6.32) 7.07 

    หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  (1.49)  (2.03) (17.80) 18.98 4.30 (1.97) 12.54 (14.02) 

เงินสดจากการดาํเนินงาน  94.64  129.05 (15.51) 16.54 226.45 (103.57) (60.80) 67.98 

    รบัดอกเบีย้ 0.05  0.06 1.17 (1.25) 0.73 (0.33) 8.61 9.63 

    เงินสดรบัคืนจากภาษีเงินได ้ - - - - 21.47 (9.82) 21.26 23.77 

    จา่ยดอกเบีย้  (18.32)  (24.99) (52.49) 55.99 (3.96) 1.81 (45.23) (50.57) 

   จา่ยภาษีเงินได ้  (3.03)  (4.13) (26.93)      28.72 (26.04)      11.91     (13.28) (14.85)  
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รายการ 

ไตรมาส 1 ปี 2563 

 (งบการเงนิรวม) 
2562  

(งบการเงนิรวม) 

2561  

(งบการเงนิรวม) 

2560  

(งบการเงนิรวม) 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใ ช้ไปใน)

กิจกรรมดาํเนินงาน 73.33 100.00 (93.76) 100.00 218.64 (100.00) (89.44) 100.00 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน         

    เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทนุชั่วคราว-เงิน

ฝากประจาํ 
- - 0.88 (0.62) (0.01) (0.01) (0.01) 0.00 

    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกัน

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
20.42 114.83 5.05 (3.53) (11.31) (7.36) (39.60) (16.68) 

    เงินสดจา่ยเจา้หนีค้า่หุน้ (3.10) (17.44) - - - - - - 

    เงินสดจา่ยเพ่ือเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่

บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั 
- - - - - - (9.35) (3.94) 

    เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อปุกรณ ์  (0.21)  (1.18) (15.63) 10.94 (56.20) (36.59) (166.15) (70.00) 

    เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน  (0.14) (0.79) (0.73) 0.50 (0.08) (0.05) (0.12) (0.05) 

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทุนในบริษัท

รว่ม 

 -  - - - (105.99) (69.01) (11.88) (5.00) 

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทุนในบริษัท

ยอ่ย-สทุธิจากเงินสดที่ไดร้บั 
- - - - (22.10) (14.39) (10.26) (4.33) 

    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใน

บรษัิทรว่ม 
- - 0.95 (0.66) 42.10 27.41 - - 

    เงินสดรบัจากการจาํหน่ายอปุกรณ ์  - - 0.19 (0.13) - - - - 

    เงินสดรบัจากการจาํหน่ายสินทรพัย์

ไ ม่ ห มุ น เ วี ย น ที่ จั ด ป ร ะ เ ภ ท เ ป็ น   

สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 

0.82 4.61 152.17 (106.50) - - - - 

    เงินสดรบัจากการจาํหน่ายอปุกรณ ์  -  - 0.19 (0.13) - - - - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  17.78  100.00 142.88 (100.00) (153.59) (100.00) (237.37) (100.00) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน         

    เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมขึน้ (ลดลง)  -  - (17.34) 5.85 (0.60) (0.61) 17.94 72.40 

    เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ - - 300.00 (101.22) 600.00 605.39 - - 

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
- - 116.00 (39.14) 80.00 80.72 168.50 (679.84) 

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

บรษัิทอ่ืน 
10.00 (3.19) 30.50 (10.29) 70.00 70.63 - - 

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 
- - 34.23 (11.55) - - 80.00 322.84 

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 
- - 330.00 (111.35) - - - - 

    เ งิ น ส ด รับ จ า ก ก า ร ใ ช้สิ ท ธิ ต า ม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
- - - - - - - - 
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รายการ 

ไตรมาส 1 ปี 2563 

 (งบการเงนิรวม) 
2562  

(งบการเงนิรวม) 

2561  

(งบการเงนิรวม) 

2560  

(งบการเงนิรวม) 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

    เงินสดจา่ยคืนหุน้กู ้  (300.00)  95.69 (300.00) 101.22 (800.00) (807.18)   

    เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสัน้

จากสถาบนัการเงิน  
- - (45.40) 15.32 - - (280.00) (1,129.94) 

    เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสัน้

จากบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั 
(22.56) (7.19) (100.00) 33.74 (10.00) (10.09) - - 

    เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสัน้

จากบรษัิทอ่ืน 
- - (21.00) 7.09 (30.50) (30.77) - - 

    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินและดอกเบี ้ย

ภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน 
(0.95) 0.30 (6.94) 2.34 (8.01) (8.09) (11.22) (45.28) 

    เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 
- - (23.68) 7.99 - - - - 

เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใ ช้ ไปใน)

กิจกรรมจัดหาเงนิ 
(313.51) (100.00) 296.37 (100.00) (99.11) (100.00) (24.78) (100.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ 
(222.39)  345.49  (34.05)  (351.60)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน

ตน้ปี 
312.51  69.07  103.12  454.72  

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียน 
(2.27)  -  0.01  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่ม

สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายท่ีจัดประเภทเป้น

สนิทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

-  (102.05)  -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 

วันสิน้ปี 
87.85  312.51  69.07  103.12  
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การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

โครงสร้างรายได้  

โครงสรา้งรายไดข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 และงบการการเงินประจาํปี 2562 ปี 

2561 และปี 2560 สรุปไดด้งันี ้ 

โครงสร้างรายได้ 

ไตรมาส 

1 ปี 2563 

(ลา้นบาท) 

% ปี 2562 

(ลา้นบาท) 
% ปี 2561 

(ลา้นบาท) 
% ปี2560 

(ลา้นบาท) 

% 

เสาสง่ไฟฟา้แรงสงู 84.89 32.99 530.96 47.27 878.54 58.09 716.44 52.25 

เสาโทรคมนาคม 0.25 0.10 16.44 1.46 41.84 2.77 134.07 9.78 

โครงสรา้งสถานีไฟฟา้ยอ่ย 21.71 8.44 53.02 4.72 74.37 4.92 70.04 5.11 

โครงเหลก็ทั่วไป 3.51 1.36 38.73 3.45 31.57 2.09 2.62 0.19 

บรกิารงานชบุสงักะส ี 1.13 0.44 5.48 0.49 0.27 0.02 0.71 0.05 

จดัจาํหนา่ยสนิคา้อตุสาหกรรม 1.45  0.56 8.30 0.74 10.42 0.69 11.31 0.82 

จดัจาํหนา่ยสนิคา้อ่ืน  -  - - - 7.96 0.53 30.72 2.24 

จดัจาํหนา่ยไฟฟา้ 121.69  47.29 459.62 40.92 422.87 27.96 355.39 25.92 

รายไดอ่ื้น   22.71  8.83 10.77  0.96 44.43   2.94 49.92   3.64 

รวม  257.35 100.00 1,123.32 100.00 1,512.27 100.00 1,371.22 100.00 

หมายเหตุ:  รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายเศษวตัถดุิบ ดอกเบีย้รบัและกาํไรจากการจาํหนา่ยทรพัยส์นิเป็นตน้ 
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ผลการดาํเนินงาน  

ไตรมาส 1 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกนัในปี 2562 
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รายได ้ 

 
 

รายไดห้ลกัของกลุม่บริษัทมาจากรายไดจ้ากงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม และรายได้

จากการขายไฟฟ้า โดยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มีจาํนวนเท่ากับ 111.49 ลา้นบาท และ 121.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็น

สดัสว่นเทา่กบัรอ้ยละ 43.32 และ 47.29 ของรายไดร้วมตามลาํดบั 

สาํหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 กลุม่บริษัทมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 257.35 ลา้นบาท ลดลงจาก 353.79 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัในปี 2562 คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 27.26 
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• รายไดจ้ากงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคม ลดลงในสดัสว่นรอ้ยละ 50.87 เมื่อ

เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน อนัเน่ืองมาจากลกูคา้มีการปรบัแผนการรบัสนิคา้บางรายการ จึงทาํใหย้งั

ไมส่ามารถสง่มอบสนิคา้ไดต้ามยอดผลติในไตรมาสแรก 

• รายได้จากการขายไฟฟ้า เพ่ิมขึ ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.40 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน  

อนัเน่ืองมาจาก มีการปรบัปรุงเครือ่งจกัรเพ่ือการผลติกระแสไฟฟา้ใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ทาํใหส้ามารถผลิต

กระแสไฟฟา้เพ่ือจาํหนา่ยไดจ้าํนวนหนว่ยมากขึน้ 

• รายไดจ้ากการขายสนิคา้อตุสาหกรรม ลดลงในสดัสว่นรอ้ยละ 38.46 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน

เน่ืองจากความตอ้งการสนิคา้ในหมวดนีล้ดลง 

• รายไดอ่ื้น ประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษเหลก็และเศษสงักะสแีละรายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครือ่งจกัร 

ต้นทุนขาย  

 
 

• สดัส่วนตน้ทุนงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคมต่อยอดขายในไตรมาสท่ี 1 ปี 

2563 ลดลงเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 43.59 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัในปีก่อน อนัเป็นผลมาจากบริษัทฯ มี

การบรหิารจดัการตน้ทนุใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ 

• สัดส่วนต้นทุนการขายไฟฟ้าต่อยอดขายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ลดลงเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.60 เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกันในปีก่อน อนัเน่ืองมาจากมีการปรบักระบวนการผลิตและการจดัการในการผลิต

ไฟฟา้ใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ และการบรหิารจดัการเชือ้เพลงิใหม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

• สดัสว่นตน้ทนุการขายสินคา้อตุสาหกรรมต่อยอดขายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ลดลงเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 13.56 

เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน อนัเป็นผลมาจากสดัสว่นการจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีอตัรากาํไรสงูมีมาก

ขึน้ 
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ค่าใช้จ่าย  

 

• สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายไดร้วมในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เพ่ิมขึน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.06 เมื่อ

เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วมท่ีลดลง 

• สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายไดร้วมในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เพ่ิมขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 5.19 เมื่อ

เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน อนัเป็นผลมาจากรายไดร้วมท่ีลดลง 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  

ผลขาดทนุสทุธิในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เทา่กบั 27.20 ลา้นบาท ลดลงจาก 175.13 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัใน

ปีก่อน คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 84.47 สว่นผลขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทเทา่กบั 26.55 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัใน

ปีก่อนจาํนวน 172.13 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 84.75  
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การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ  

 
 

สินทรัพย ์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม จาํนวน 1,921.33 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวน 379.03 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจาก 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 224.66 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการชาํระคืนหุน้กูม้ีประกันท่ีครบ

กาํหนดชาํระในเดือนมกราคม 2563 

• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนลดลงจาก 159.65 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ 87.65 ลา้น

บาท คิดเป็นจํานวนท่ีลดลงทั้งสิน้ 72.00 ล้านบาท เป็นผลจากการได้รับชําระจากลูกหนี ้การค้า ใน

ขณะเดียวกนัลกูหนีก้ารคา้ท่ีเกิดขึน้ใหมใ่นปีนีล้ดลงอนัเป็นผลจากยอดขายท่ีลดลง 

• สนิคา้คงเหลอืท่ีลดลง จาก 238.24 ลา้นบาท ณ 31 ธนัวาคม 2562 คงเหลอื 212.99 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนท่ี

ลดลงทัง้สิน้ 25.25 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากมีการนาํวัตถุดิบในคลังสินคา้ไปใช้มากขึน้ รวมทัง้มีการ

พิจารณาตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของวตัถดุิบเพ่ิมขึน้จาํนวน 2.04 ลา้นบาท 
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• สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนหรือกลุม่สินทรพัยท่ี์จะจาํหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายลดลง 37.53 

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

โดยมีสาเหตจุากการเคลือ่นไหวของรายการดงัตอ่ไปนี ้

- รายการลดลงของสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายของหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าจาํนวน 52.83 ลา้นบาท ซึ่งมี

สาเหตมุาจากการเปลีย่นแปลงของเงินทนุหมนุเวียนสทุธิภายในไตรมาส สว่นการจดัประเภทของกลุม่

สนิทรพัยด์งักลา่ว เป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหจ้าํหนา่ยหนว่ยธุรกิจโรงไฟฟา้ ซึง่อยู่

ในความสนใจของนกัลงทนุและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งมากในการขายอย่างไรก็ตาม ขณะนีอ้ยู่ใน

ขัน้ตอนการเจรจาและตรวจสอบสถานะกิจการเพ่ือสรุปราคาจาํหนา่ยตอ่ไป 

- รายการเพ่ิมขึน้จากการจดักลุ่มสินทรพัยป์ระเภทเครื่องจกัรและอุปกรณข์องหน่วยธุรกิจผลิตภณัฑ์

จากพืชพลงังานท่ีไดห้ยดุการดาํเนินกิจการและไดท้าํการจาํหน่ายสินทรพัยไ์ปแลว้บางสว่น คงเหลือ

อยู่เป็นจาํนวน 15.30 ลา้นบาท ซึ่งไดท้าํการจัดสินทรพัยเ์ป็นประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย

เพ่ิมเติมในไตรมาสนี ้

หนี้สิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีหนีส้นิรวมจาํนวน 1,482.63 ลา้นบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2562 

เป็นจาํนวน 343.03 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากสาเหตหุลกั ดงันี ้

• ประมาณการหนีส้นิตามสญัญางานโครงการลดลง 19.61 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษัิทฯ ไดส้ง่มอบงานซึง่มีตน้ทนุ

การผลติท่ีตํ่ากวา่การประมาณการตน้ทนุตอนเริม่โครงการ และรบัรูผ้ลกาํไรจากงานโครงการดงักลา่ว 

• การชาํระคืนหุน้กูม้ีประกนัท่ีครบกาํหนดชาํระในเดือนมกราคม 2563 จาํนวน 300 ลา้นบาท 

• บรษัิทฯ ไดท้าํการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 20.85 ลา้นบาท 

ส่วนของเจ้าของ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีสว่นของเจา้ของลดลง จาก 474.69 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 

คงเหลือ 438.69 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 คิดเป็นจาํนวนเงินท่ีลดลงทัง้สิน้ 35.99 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากผล

ขาดทนุสทุธิจาํนวน 26.55 ลา้นบาท และผลกระทบจากการเริม่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใชใ้นรอบบญัชีนี ้

อนัไดแ้ก่ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่าเป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 

6.64 ลา้นบาท โดยทาํการปรบัปรุงในรายการกาํไรสะสมตน้งวดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 

 
 

 
 
 

2562 ใหม่ เดิม %

รายได้จากการดําเนินงาน 1,112.54           1,467.84           1,467.84           -24.21%

รายได้อื่น 10.77                44.43                44.43                -75.76%

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

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

(212.59)          (127.81)          46.99             -180.42%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 88.19                102.45              102.45              -13.92%

(300.78)          (230.26)          (55.46)            127.14%

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 303.87              249.94              243.49              22.15%

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม 70.62                52.14                9.36                  197.48%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 28.93                9.36                  9.36                  209.11%

ต้นทุนทางการเงิน 69.37                67.70                67.70                2.47%

(773.56)          (609.40)          (385.37)          42.60%

ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จ่าย) รายได้ (48.82)               11.38                11.38                -528.97%

(822.38)          (598.02)          (373.99)          59.99%

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (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%

ผลการดําเนินงาน 2561 เพิ่ม (ลด)

สําหรับปี 2562 (ล้านบาท)

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท
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รายได ้ 

 
 

รายไดห้ลกัของกลุม่บริษัทมาจากรายไดจ้ากงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคมและรายได้

จากการขายไฟฟ้า โดยในปี  2562 มีจาํนวนเท่ากบั 644.6 ลา้นบาท และ 1,026.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วนเท่ากับ

รอ้ยละ 57.39 และ 40.92 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั 

 สาํหรบัปี 2562 กลุม่บริษัทมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 1,123.31 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,512.27 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2551   

คิดเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 25.72 

รายไดจ้ากงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคมลดลงในสดัสว่นรอ้ยละ 37.2 เมื่อเปรียบเทียบ

กบัปีก่อน อนัเน่ืองมาจากลกูคา้รายใหญ่ของบริษัทประสบปัญหาในการเวนคืนท่ีดินเพ่ือติดตัง้เสาสง่ไฟฟ้าสง่ผลใหแ้ผนการผลิต

และสง่มอบถกูเลือ่นออกไปจากกาํหนดการเดิมท่ีจะตอ้งสง่มอบใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2562 เป็นช่วงกลางปี 2563  

รายได้จากการขายไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 8.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนอันเน่ืองมาจากมีการปรับปรุง

เครือ่งจกัรเพ่ือการผลติกระแสไฟฟา้ใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ ทาํใหส้ามารถผลติกระแสไฟฟา้ไดจ้าํนวนหนว่ยเพ่ือจาํหนา่ยมากขึน้ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้อตุสาหกรรม ลดลงในสดัสว่นรอ้ยละ 20.40 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากความตอ้งการ

สนิคา้ในหมวดนีล้ดลง 

รายไดอ่ื้นประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษเหล็กและเศษสงักะสีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครื่องจักร และรายได้

ดอกเบีย้รบัจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทยอ่ย 

ต้นทุนขาย  

 
 

2562 % ใหม่ % เดิม % %

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

รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรม 8.30           0.74% 10.42         0.69% 10.42         0.69% -20.40%

รายได้จากการขายสินค้าอื่น 0.00% 7.96           0.53% 7.96            0.53% -100.00%

รายได้จากการขายไฟฟ้า 459.62      40.92% 422.87      27.96% 422.87       27.96% 8.69%

รายได้อื่น 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

สําหรับปี 2562 (ล้านบาท)

2561

2562 % ต่อยอดขาย ใหม่ % ต่อยอดขาย เดิม % ต่อยอดขาย %

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

ต้นทุนการขายสินค้าอุตสาหกรรม 6.68                 80.53% 9.44                 90.62% 9.44                 90.62% -10.09%

ต้นทุนการขายสินค้าอื่น 11.43               38.36               38.36               0.00%

ต้นทุนการขายไฟฟ้า 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 

สําหรับปี 2562 (ล้านบาท)

เพิ่ม (ลด)2561
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สดัส่วนตน้ทุนงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคมต่อยอดขายในปี 2562 สงูขึน้เป็นสดัสว่น  

รอ้ยละ 16.68 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน อนัเป็นผลมาจากการเลือ่นแผนการผลติและสง่มอบของลกูคา้ออกไปจากกาํหนดการเดิม 

ทาํใหบ้ริษัทฯ ตอ้งแบกภาระตน้ทุนค่าแรงและโสหุย้การผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับบริษัทฯ ไดร้บังานโครงการท่ีมี

ขอ้กาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งทาํการจดักลุม่ประเภทเสาใหก้่อนสง่มอบ จึงทาํใหม้ีตน้ทุนค่าแรงและค่าดาํเนินการเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็

ตาม โครงการท่ีมีขอ้กาํหนดดงักลา่วจะครบกาํหนดการสง่มอบทัง้หมดภายในปี 2562 และเพ่ือเป็นการบริหารจดัการตน้ทนุใหม้ี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ บรษัิทฯ มีนโยบายจะไมร่บังานโครงการท่ีมีขอ้กาํหนดดงักลา่วอีก 

สดัสว่นตน้ทนุการขายสินคา้อตุสาหกรรมต่อยอดขายในปี 2562 ลดลงเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10.09 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน อนัเป็นผลมาจากสดัสว่นการจาํหนา่ยสนิคา้ท่ีมีอตัรากาํไรสงูมีมากขึน้ 

ตน้ทนุการขายสนิคา้อ่ืน เป็นตน้ทนุท่ีเกิดขึน้จากการดาํเนินธุรกิจไมส้บั ในประเทศกมัพชูา ซึ่งในขณะนีร้ฐับาลกมัพชูาได้

ออกคาํสั่งระงบัการดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไมท้ั่วทัง้ประเทศเป็นการชั่วคราวเพ่ือปรบัปรุงระบบปราบปรามและปอ้งกนัการคา้

ไมเ้ถ่ือน 

สดัส่วนตน้ทุนการขายไฟฟ้าต่อยอดขายในปี 2562 เพ่ิมขึน้เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนอัน

เน่ืองมาจากมีการปรบัปรุงเครือ่งจกัรเพ่ือการผลติกระแสไฟฟา้ใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ ท่ีอยูใ่นภาวะใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

ค่าใช้จ่าย  

 

สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายไดร้วมในปี 2562 เพ่ิมขึน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.04 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 

สาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วมท่ีลดลง 

สดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายไดร้วมในปี 2562 ลดลงในสดัสว่นรอ้ยละ 1.04 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน อนัเป็น

ผลมาจากการลดลงของเงินชดเชยพนกังานท่ีเกษียณอาย ุ

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  

ผลขาดทุนสทุธิในปี 2562 เท่ากับ 822.38 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก 598.02 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2561 คิดเป็นอตัรา

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 59.99 ส่วนผลขาดทุนสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ เท่ากับ 801.30 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2561 

จาํนวน 564.93 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 60.64 

อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนดงักลา่วเป็นผลขาดทุนจากการดาํเนินงานเพียงจาํนวน 300.77 ลา้นบาท นอกนัน้เป็นผล

ขาดทนุท่ีเกิดจากการบนัทกึตามมาตรฐานบญัชีดงันี ้

2562
% ต่อ

รายได้รวม
ใหม่

% ต่อ

รายได้รวม
เดิม

% ต่อ

รายได้รวม
%

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

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 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%

สําหรับปี 2562 (ล้านบาท)

เพิ่ม (ลด)ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2561
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• การตัง้ดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์าํนวน 137.66 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากบริษัทฯ ไดท้าํการจดัประเภทของ

เงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้ไปเป็นสนิทรพัยห์มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

• การตัง้ดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้ จาํนวน 99.68 ลา้นบาท 

• การตัง้ดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม จาํนวน 69.87 ลา้นบาท 

• ขาดทนุจากสญัญางานโครงการท่ีสรา้งภาระ จาํนวน 64.69 ลา้นบาท 

• ขาดทนุจากการจาํหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม จาํนวน 0.76 ลา้นบาท 

• ขาดทนุจากการตดัจาํหนา่ยสนิทรพัย ์จาํนวน 1.83 ลา้นบาท 
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การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ  

 
 

สินทรัพย ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม จาํนวน 2,300.35 ลา้นบาท  ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวน 641.53 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจาก 

• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน ลดลงจาก 578.51 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คงเหลอื 155.64 

ลา้นบาท คิดเป็นจํานวนทั้งสิน้ 422.87 ลา้นบาท อันเน่ืองมาจากมีการได้รับชําระจากลูกหนีก้ารค้า ใน

ขณะเดียวกนัลกูหนีก้ารคา้ท่ีเกิดขึน้ใหมใ่นปีนีล้ดลงอนัเป็นผลมาจากยอดขายท่ีลดลง 

• สนิคา้คงเหลือท่ีลดลงจาก 369.33 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 238.24 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวน

ทัง้สิน้ 131.09 ลา้นบาท อันเน่ืองมาจากมีการพิจารณาลดมูลค่าสินคา้คงเหลือคา้งนาน และไม่สามารถ

นาํไปใชง้านไดแ้ลว้ 

•  สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลงจาก 172.47 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 1.79 ลา้นบาท คิดเป็น

จาํนวนทัง้สิน้ 170.68 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการพิจารณาลดมลูคา่เงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้ 

2562 หลังปรับปรุง ก่อนปรับปรุง %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,879.09          1,196.79          1,371.59          49.75%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 421.26              1,745.09          1,704.76          -77.65%

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

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน 1,448.95          926.46              926.47              56.40%

หนี้สินไม่หมุนเวียน 376.72              714.40              674.07              -50.10%

1,825.67       1,640.86       1,600.54       11.55%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1,316.25          1,316.25          1,316.25          0.00%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 264.33              264.33              264.33              0.00%

ส่วนเกินจัดสรร - ใบสําคัญแสดงสิทธิ 310.00              310.00              310.00              0.00%

กําไร (ขาดทุน) สะสม (1,624.52)         (818.73)            (643.93)            125.14%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 217.27              216.89              216.89              0.17%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (8.65)                 12.27                12.27                -170.49%

474.69          1,301.01       1,475.81       -55.99%

หนี้สินรวม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ่ม (ลด)

สินทรัพย์รวม

ฐานะทางการเงิน

สําหรับปี 2562 (ล้านบาท)

2561
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•  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนัลดลงจาก 53.04 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 22.75 

ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 30.29 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากบริษัทฯ ไดร้บัคืนเงินสดท่ีนาํไปคํา้ประกนัการ

ออกหนงัสอืคํา้ประกนัโครงการ เน่ืองจากบรษัิทฯ ไดน้าํสง่หนงัสอืคํา้ประกนัคืนใหแ้กธ้นาคารเรยีบรอ้ยแลว้  

• เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจาก 133.19 ลา้นบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 32.69 ลา้นบาท      

คิดเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 100.50 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการตัง้ดอ้ยคา่เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม  

• สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงทัง้จาํนวนจาก 54.36 ลา้นบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 อัน

เน่ืองมาจากการกลบัรายการภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นค่าใชจ้่ายสาํหรบับริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นบริษัท

ยอ่ย 2 บรษัิท เน่ืองจากไมส่ามารถนาํผลขาดทนุสะสมยกมาใชส้ทิธิประโยชนท์างภาษีได ้ 

• จากการท่ีบรษัิทฯ ไดอ้อกจาํหนา่ยหุน้กูม้ีประกนัใหก้บันกัลงทนุในเดือนธนัวาคม 2562 เพ่ือนาํไปชาํระหุน้กูท่ี้จะ

ครบกาํหนดในเดือนมกราคม 2563 เป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท จึงทาํใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สงูขึน้จาก 69.07 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็น 312.51 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาํไรของบริษัทฯ  

บรษัิทฯ มีแหลง่ท่ีมาของรายไดห้ลกัจากการรบังานผลติเสาสง่ไฟฟา้แรงสงู เสาโทรคมนาคม สถานีไฟฟา้ยอ่ย ซึง่มีความผนั

แปรตามปรมิาณงานท่ีบริษัทฯ ไดร้บัในอนาคต หากบริษัทฯ ไม่สามารถประกวดราคาประมลูงานไดห้รือไม่ไดร้บังานจากเจา้ของ

งานหรอืผูร้บัเหมาหลกัจะสง่ผลใหร้ายไดข้องบรษัิทฯ ไดร้บัผลกระทบตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม จากปัจจยัความเสีย่งดา้นความผนั

ผวนของรายไดท่ี้อาจเกิดขึน้ดงักลา่วทาํใหบ้รษัิทฯ มุง่มั่นพฒันาบคุลากรและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือใหก้ารผลติงานสง่มอบ

ใหล้กูคา้มีคณุภาพท่ีดีเยี่ยม ไดม้าตรฐานสากล และสง่มอบงานตรงตอ่เวลาในราคาท่ีเหมาะสม เป็นท่ีพึงพอใจแก่ลกูคา้เพ่ือรกัษา

ฐานลกูคา้ใหเ้ตบิโตไปดว้ยกนัอยา่งยั่งยืน ตามวิสยัทศันข์องบรษัิทฯ ท่ีไดร้บัความไวว้างใจสงูสดุจากลกูคา้ 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึน้อย่างต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณด์งักลา่วอาจนาํมาซึง่ความไมแ่น่นอนและ

ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักลา่วและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูคา่ของสนิทรพัย ์ประมาณการหนีส้นิและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

นอกจากนี ้ความเสีย่งขา้งตน้แลว้ ปัจจยัความเสีย่งท่ีสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่กลุม่บรษัิทมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1)      ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 

ธุรกิจการผลติ 

เหล็กและสงักะสีซึ่งเป็นวตัถุดิบสาํคญัในการผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสงู โครงสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย เสาโทรคมนาคม และ

โครงสรา้งเหล็กทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอปุสงคแ์ละอุปทานของผูผ้ลิตและผูใ้ชท้ั่วโลก ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงของราคา

เหลก็และสงักะสจีะสง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุการผลติโดยตรง อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ มีนโยบายการบรหิารความเสีย่งในเรือ่งดงักลา่ว

ดงันี ้

(1)   การกาํหนดราคาขายและกาํหนดราคาประมลูงานในโครงการตา่ง ๆ ในลกัษณะตน้ทนุบวกกาํไร โดยรกัษาสว่นตา่ง

กาํไรในระดบัท่ีสามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ได ้  
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(2)   มีนโยบายติดตามการเปลีย่นแปลงราคาวตัถดุิบอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือประเมินสถานการณแ์ละแนวโนม้ราคาวตัถดุิบเพ่ือ

นาํมาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจกาํหนดราคาขาย และวางแผนการสั่งซือ้และบรหิารจดัการวตัถดุิบคงคลงัใหม้ี

ความเหมาะสม  

(3)   พฒันาปรบัปรุงการบรหิารการผลติอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือควบคมุตน้ทนุการผลติใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

(4)   มีนโยบายรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้ทาํใหส้ามารถเจรจาตอ่รองกบัลกูคา้บางรายเพ่ือขอปรบัราคาจาํหน่าย

ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบ ในกรณีท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงราคาวตัถดุิบอยา่งมีนยัสาํคญั 

(5)   มีการติดตามดแูลผลติภณัฑท่ี์ไดจ้าํหน่ายไปแลว้ รวมทัง้การติดตามปัญหาท่ีเกิดขึน้เพ่ือนาํมาปรบัปรุงการทาํงาน

ใหด้ีขึน้อยูต่ลอดเวลา สง่ผลใหล้กูคา้มีความพงึพอใจในดา้นคณุภาพและการบริการหลงัการขายเพ่ิมมากขึน้ทาํให้

สามารถกาํหนดราคาขายในระดบัท่ีเหมาะสมได ้

ธุรกิจพลงังาน 

เชือ้เพลงิเป็นหนึง่ในปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสดุสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟา้ บรษัิทย่อยของบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสาํคญัใน

การบริหารจัดการเชือ้เพลิงของโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเนน้การจดัหาและใชเ้ชือ้เพลิงชีวมวลประเภทไมส้บัเพ่ือทดแทนการใชเ้ชือ้เพลิง

แกลบท่ีมีราคาสงู  

(2)     ความเสี่ยงจากการจดัหาวัตถุดบิและพึ่งพิงผู้จดัจาํหน่ายวัตถุดิบที่สาํคัญ 

ธุรกิจการผลติ 

บรษัิทฯ ซือ้วตัถดุิบหลกัทัง้หมดจากผูจ้าํหนา่ยภายในประเทศ จึงอาจมีความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุิบในกรณีท่ีผูจ้ดั

จาํหนา่ยไมส่ามารถจดัสง่วตัถดุิบใหไ้ดต้ามกาํหนด  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดม้ีการติดตามประเมินสถานการณโ์ดยใกลชิ้ดและมีการวางแผนการสั่งซือ้วตัถดุิบลว่งหนา้ โดย

จากการดาํเนินงานในอดีตท่ีผ่านมายงัไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ ทาํใหเ้ช่ือมั่นว่าจะไมไ่ดร้บัผลกระทบหรือความ

เสยีหายใด ๆ ในการสั่งซือ้วตัถดุิบจากผูจ้ดัจาํหนา่ยวตัถดุบิดงักลา่ว  

ธุรกิจพลงังาน 

บริษัทย่อยของ UWC ไดม้ีการวางแผนการจัดหาเชือ้เพลิงในรศัมีท่ีสามารถขนส่งไดร้อบโรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าแต่ละ

โครงการมีโกดงัเก็บเชือ้เพลงิเพ่ือใหโ้รงไฟฟา้สามารถสาํรองเชือ้เพลงิในช่วงท่ีอาจมีอปุสรรคในการเก็บเก่ียวและขนสง่ เช่น ฤดฝูน 

ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 20 - 30 วนั  

 

(3)      ความเสี่ยงจากการพึง่พิงลกูคา้ 

 ลกูคา้รายใหญ่ของบริษัทฯ คือ ผูร้บัเหมาหลกัหรือผูร้บัเหมาช่วงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าสว่น

ภมูิภาค บรษัิท กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) และผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆ (Mobile Operator) บริษัทฯ จึงมี

ความเสีย่งจากการพึง่พิงรายไดห้ลกัจากลกูคา้ดงักลา่ว 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดร้บัคาํสั่งซือ้จากลกูคา้อย่างต่อเน่ือง สืบเน่ืองจากการท่ีสามารถผลิตสินคา้ไดต้รงกับความ

ตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในดา้นคณุภาพ  การสง่มอบท่ีตรงเวลา ราคาขายท่ีสามารถแข่งขนัได ้และมีการติดตามดแูลผลิตภณัฑท่ี์ได้
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จาํหน่ายไปแลว้รวมทัง้การติดตามปัญหาท่ีเกิดขึน้เพ่ือนาํมาปรบัปรุงการทาํงานใหด้ีขึน้อยู่ตลอดเวลา ส่งผลใหล้กูคา้มีความพึง

พอใจในดา้นคณุภาพและการบรกิารหลงัการขาย  

(4)      ความเสี่ยงด้านบุคลากร 

ธุรกิจการผลติ 

การผลิตเสาโครงสรา้งเหล็กนัน้ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นจากวิศวกรท่ีมีประสบการณใ์นการออกแบบและ 

การผลติโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีพนกังานในฝ่ายวิศวกรรมจาํนวน 13 คน จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกร

และผูช้าํนาญการ หากบคุลากรดงักลา่วลาออกอาจเกิดการขาดแคลนบคุลากรท่ีสาํคญัและอาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ได ้

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ มีนโยบายใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาบคุลากรใหป้ฏิบตัิงานต่อเน่ืองในระยะยาว โดยมีนโยบาย

จ่ายคา่ตอบแทนใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดก้บับริษัทอ่ืน ๆ ท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั ซึ่งท่ีผ่านมาไม่เคยประสบปัญหา

การขาดแคลนวิศวกรและผูช้าํนาญการ 

ธุรกิจพลงังาน 

บรษัิทยอ่ยของ UWC ไดม้นีโยบายในการบรหิารทรพัยากรบคุคลท่ีมีอยู ่และคดัสรรบคุลากรท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์

มาเสรมิศกัยภาพ  พรอ้มทัง้มีการสง่เสรมิและพฒันาบคุลากรโดยจดัใหม้ีการอบรมทัง้ภายในและภายนอกอยา่งสมํ่าเสมอ 

(5)      ความเสี่ยงจากการให้สนิเชื่อลกูค้า 

ธุรกิจการผลติ 

 บรษัิทฯ มีระยะเวลาการใหเ้ครดติแก่ลกูคา้อยูท่ี่ 30-120 วนั ดงันัน้ จึงมีความเสีย่งในการเรยีกเก็บหนี ้ซึง่หากเรยีกเก็บหนี ้

ดงักลา่วไมไ่ด ้หรอืไมค่รบตามจาํนวนทัง้หมดอาจจะสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งและฐานะทางการเงิน 

 บรษัิทฯ มีการจดัทาํระเบียบปฏิบตัิการกาํหนดวงเงินสินเช่ือสาํหรบัลกูคา้ท่ีทาํธุรกิจกนัมานาน  สาํหรบัลกูคา้รายใหม่ท่ี

เริม่ทาํการซือ้ขาย จะมีการประเมินความเสีย่งโดยอาจตอ้งซือ้ขายเป็นเงินสดก่อนในเบือ้งตน้   นอกจากนี ้ยงัมีการกาํหนดนโยบาย

การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยประมาณจากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได ้การประเมินคา่เผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูกระทาํโดยการวิเคราะหป์ระวตัิการชาํระหนี ้สถานะปัจจบุนัของลกูหนีค้งคา้ง และคาดการณศ์กัยภาพและความเสี่ยง

ในการชาํระหนีใ้นอนาคตสาํหรบัลกูหนีท่ี้คา้งชาํระเกิน 1 ปี ใหต้ัง้สาํรองไวร้อ้ยละ 100 และดาํเนินการติดตามคณุภาพลกูหนีอ้ย่าง

สมํ่าเสมอ 

ธุรกิจพลงังาน 

ในการทาํสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและลกูคา้ภายนอก บรษัิทฯ จะมีเครดิตใหก้บัผูซ้ือ้ไฟฟา้ประมาณ   

30 วนั โดยไมม่ีความเสีย่งในการเรยีกเก็บหนีจ้ากผูซ้ือ้ท่ีเป็นหนว่ยงานรฐั    

(6)      ความเสี่ยงด้านเงนิทุนหมุนเวยีน 

ธุรกิจการผลติ 

 ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ตอ้งมีการสาํรองวตัถดุิบลว่งหนา้เพ่ือใชใ้นการผลิตเสาโครงเหล็กและสง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้

ตามสญัญา ดงันัน้ หากไม่สามารถบริหารจัดการสินคา้คงเหลือใหห้มุนเวียนในระดบัท่ีเหมาะสม อาจส่งผลต่อการขาดแคลน

เงินทนุหมนุเวียน และสง่ผลใหส้ภาพคลอ่งลดลง   
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 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายวางแผนสาํรองวัตถุดิบและสาํรองสินคา้คงเหลือโดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกับการ

เปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบ และปรมิาณงานท่ีจะตอ้งสง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้  

ธุรกิจพลงังาน 

ธุรกิจพลงังานไฟฟา้จาํเป็นจะตอ้งมีการสาํรองวตัถดุิบลว่งหนา้ เพ่ือใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าสว่น

ภมูิภาค โดยจะมีระยะเวลาเรียกรบัชาํระหนีป้ระมาณ 30 วนัซึ่งมีผลต่อเงินทุนหมนุเวียน และส่งผลกระทบต่อสภาพคลอ่งและ

ฐานะทางการเงินของบรษัิทยอ่ยของ UWC ดงันัน้ บรษัิทยอ่ยของ UWC จาํเป็นจะตอ้งมีนโยบายการสาํรองวตัถดุิบและสาํรองเงิน

หมนุเวียนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัรายรบัรายจ่ายเพ่ือปอ้งกนัปัญหาเก่ียวกบัสภาพคลอ่ง 

(7)     ความเสี่ยงด้านแหล่งเงนิทุนและอัตราดอกเบีย้ 

 ธุรกิจการผลติ 

ในการประกอบธุรกิจ บรษัิทฯ จาํเป็นตอ้งมีแหลง่เงินทนุเพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายสาํคญัตามแผนท่ี

ไดว้างไว ้บรษัิทฯ จึงมีวงเงินสนิเช่ือจากธนาคารพาณิชยท่ี์ใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินในอตัราดอกเบีย้ท่ีเหมาะสม 

ธุรกิจพลงังาน 

ธุรกิจพลงังาน เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวียนสงูแต่มีความมั่นคงในการรบัรูร้ายไดใ้นระยะยาว ดงันัน้ เพ่ือป้องกัน

ปัญหาสภาพคลอ่ง บรษัิทยอ่ยของ UWC จึงมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยท่ี์ใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินในอตัราดอกเบีย้ท่ี

เหมาะสม  

(8)      ความเสี่ยงจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ธุรกิจพลงังาน 

ในแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580(แผน PDP 2018)  มีแนวทางการจัดทาํแผน

ประกอบดว้ย 4 สว่นหลกั ไดแ้ก ่

1.  โรงไฟฟา้ตามนโยบายการสง่เสรมิของภาครฐั เป็นการสง่เสรมิการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน ไดแ้ก่ ขยะ

ชมุชนและโรงไฟฟา้ชีวมวลประชารฐัในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2.  โรงไฟฟา้หลกัประเภทเชือ้เพลงิฟอสซิลประกอบดว้ย โรงไฟฟา้ กฟผ.  ผูผ้ลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ (IPP) และรบั

ซือ้ไฟฟา้จากตา่งประเทศ  

3.  โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนประกอบดว้ยชีวมวล ก๊าซชีวภาพ  พลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานแสงอาทิตย ์

ทุน่ลอยนํา้รว่มกบัโรงไฟฟา้พลงันํา้  และพลงังานหมนุเวียนอ่ืน ๆ  

4.  นโยบายอนุรกัษ์พลงังานท่ีสามารถพิสจูนค์วามเช่ือมั่นดว้ยคณุภาพและสามารถแข่งขนัดว้ยราคาไม่เกินกว่า 

Grid Parity 
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โดยมีโรงไฟฟา้ตามแผน AEDP (Alternative Energy Development Plan) เป็นดงันี ้

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผน AEDP                        หน่วย:เมกะวัตต ์

 PDP 2015 PDP 2018 

ชีวมวล 5,570  3,376 

ก๊าซชีวภาพ   600    546 

พลงังานแสงอาทิตย ์ 6,000 10,000 

ลม 3,002  1,485 

ขยะอตุสาหกรรม     50     44 

แสงอาทิตยแ์บบทุน่ลอยนํา้ - 2,725 

 

จะเห็นไดว้่าภาครฐัมีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตไฟฟ้าจาก PDP 2015 เป็น PDP 2018 มีการเปลี่ยนแปลงกาํลงัการ

ผลติตามสญัญาของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท ดงันัน้ บริษัทย่อยของ UWC จึงตอ้งศึกษาและติดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ดเพ่ือ

เตรยีมแผนธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั 

(9)  ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจการผลติ 

 กระบวนการผลิตเสาโครงเหล็กอาจทาํใหเ้กิดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดการ

รอ้งเรยีนของประชาชนในละแวกใกลเ้คียงได ้

  ในกรณีนี ้บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในดา้นตา่ง ๆ  รวมทัง้จดัใหม้ีการตรวจวดัคณุภาพของ

สิง่แวดลอ้มทัง้มลภาวะทางเสียง ทางอากาศ นํา้เสีย และของเสียจากกระบวนการผลิต  โดยจดัใหม้ีการตรวจวดัเป็นประจาํทกุปี  

เพ่ือนาํผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดไวซ้ึ่งท่ีผ่านมาผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มยงัอยู่ใน

เกณฑท่ี์ไมเ่กินเกณฑม์าตรฐาน 

6. หนี้สินในปัจจุบันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต  

บรษัิทฯ มีหนีส้นิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงันี ้

6.1. ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจาํหน่ายแล้วและที่ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษัทฯ  

บรษัิทฯ ไดอ้อกจาํหนา่ยหุน้กูม้ีประกนัใหก้บันกัลงทนุในเดือนธนัวาคม 2562 เพ่ือนาํไปชาํระหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดใน

เดือนมกราคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 
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6.2. ยอดรวมของเงนิกูท้ี่มีกาํหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563  

ประเภทเงนิกู ้ ยอดหนี้ (ล้านบาท) หลักประกัน 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 

300.94 • ท่ีดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งซึง่เป็น

ท่ีตัง้โรงไฟฟา้ของบรษัิท ยู

ดบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส 

จาํกดั  

• เครือ่งจกัรท่ีติดตัง้ในโรงไฟฟา้ 

• หุน้ของบรษัิท ยดูบับลวิซี โกเมน 

ไบโอแมส จาํกดั 

• คํา้ประกนัโดยบรษัิทฯ  

หุน้กูม้ีประกนั 300 • ท่ีดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งซึง่เป็น

ท่ีตัง้ของโรงงานของบรษัิท 

• หุน้ของบรษัิท ระยองไวร ์จาํกดั 

(มหาชน) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 5.53 รถยนต ์

6.3. ยอดรวมหนี้ประเภทอืน่ของบริษัท รวมทั้งเงนิเบิกเกนิบัญชขีองบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2563  

ประเภทเงนิกู ้ ยอดหนี้ (ล้านบาท) หลักประกัน 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน 

28.54 • ท่ีดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งซึง่เป็น

ท่ีตัง้โรงไฟฟา้ของบรษัิท ยู

ดบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส 

จาํกดั  

• เครือ่งจกัรท่ีติดตัง้ในโรงไฟฟา้ 

• หุน้ของบรษัิท ยดูบับลวิซี 

โกเมน ไบโอแมส จาํกดั 

• คํา้ประกนัโดยบรษัิทฯ 

เงินกูย้ืมจากบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 233.65 ไมม่ี 

เงินกูย้ืมจากบคุคลอ่ืน 59.00 ไมม่ี 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 384.71 ไมม่ี 
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6.4. หนี้ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต   

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไมม่ีภาระผกูพนัเพ่ิมเติม นอกเหนือจากภาระผกูพนัท่ีเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ระหวา่งกาลสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

7. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  

คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 คน โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

รายนาม ตาํแหน่ง 

นายวฒุิชยั ลนีะบรรจง ประธานกรรมการ 

นายธีรชยั ลนีะบรรจง รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ กรรมการ 

นางสาวอรชลุ ีหลอ่สมิทธิกลุ กรรมการ 

นายสรุพงศ ์แซย่อ่ง กรรมการ 

นายศราวฒุิ ทรพัยม์ากม ี กรรมการ 

ร.ต.ท. ศิวะรกัษ์ พินิจารมณ ์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายเพียรชยั ถาวรรตัน ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

นายนที นาคธนสกุาญจน ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
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รายชื่อผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  2563 ผูบ้ริหารของบรษัิทฯ มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

นายธีรชยั   ลนีะบรรจง ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

นางสาวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายการเงินและบญัชี 

นายมณฑล   เชตวุลัลภกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบญัชี 

นายสรุพงศ ์  แซย่อ่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจและปฏิบตักิาร 

นายโชคชยั   เนียมรตัน ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบรกิารองคก์ร 

นายศราวฒุิ   ทรพัยม์ากม ี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายธุรกิจเสาสง่ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วนัที่ 2 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันกาํหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้น (Record 

Date) คร้ังล่าสุด)  

ที ่ รายชื่อ จาํนวน (หุน้) คิดเป็นร้อยละ 

1 บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จาํกดั (มหาชน) 4,950,839,150 37.61 

2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 280,660,200 2.13 

3 นายนํา้ ชลสายพนัธ ์ 239,585,791 1.82 

4 นายจิรวฒุิ ควุานนัท ์ 203,068,000 1.54 

5 นายชนะชยั ลนีะบรรจง 145,276,200 1.10 

6 นายประพนธ ์ลิม้ธรรมมหิศร 130,000,000 0.99 

7 นายประกิจ เลาหวศิิษฏ ์ 130,000,000 0.99 

8 นายวราวธุ ยนัตเ์จรญิ 122,379,743 0.93 

9 นางสาวอารรีตัน ์โชคลํา้บญุ 110,820,000 0.84 

10 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 102,382,176 0.78 

8. ข้อมูลอืน่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคัญตอ่การตดัสนิใจของผู้ถอืหุน้ 

คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ  ของบรษัิทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ 

รายการ ค่าใช้จ่าย 

คา่อากรแสตมป์การโอนหุน้ UKB 240,005 บาท 

คา่อากรแสตมป์การโอนหุน้ UAB 159,380 บาท 

คา่อากรแสตมป์การโอนหุน้ SBM 166,255 บาท 
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รายการ ค่าใช้จ่าย 

คา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการบรษัิท

เปา้หมายทัง้สามบรษัิท 

ประมาณ 1,600 บาท  

คา่ท่ีปรกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํรายการ ประมาณ 4,600,000 บาท 

คา่ใชจ้า่ยในการปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรเพ่ือการเปลีย่น

สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ของ SBM จากสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ใน

ระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ในระบบ FiT  

ประมาณ 12,000,000 บาท 

 

9. ความคดิเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความพอเพยีงของเงนิทุนหมุนเวียน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมจากบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั การออกจาํหนา่ยหุน้กูม้ีประกนัใหแ้กน่กัลงทนุ และจากสว่นของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย คาดวา่ บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีความเพียงพอของเงินทนุอยูพ่อสมควร โดยหาก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุน ก็อาจขอความช่วยเหลือเป็นเงินสนบัสนุนหรือเงินกูจ้าก

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ปัจจุบัน บริษัทฯ ไดม้ีการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนโดยการเลือกใช้สินเช่ือกับธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินตา่ง ๆ ซึง่ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 บรษัิทฯ มีวงเงินสนิเช่ือกบัธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

 

รายละเอียด 

วงเงนิสินเชื่อ 

ที่ได้รับ 

(ล้านบาท) 

วงเงนิสินเชื่อ 

ที่ใช้ไป 

(ล้านบาท) 

คงเหลือวงเงนิสินเชื่อ 

ณ 31 มีนาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ธนาคารแหง่หนึง่ 330.00 300.94 29.06 

ตั๋วแลกเงิน (สถาบนัการเงินแหง่หนึง่) 40.00 28.41 11.59 

รวม 370.00 329.35 40.65 

 

10. คดีฟ้องร้อง  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีคดีความท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยท่ีมีจาํนวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ หรือคดีและขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่สิน้สดุท่ีอาจมี

ผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ หรอืบริษัทย่อยอย่างมีนยัสาํคญั หรือเป็นคดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจ

โดยปกติของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย  
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11. ผลประโยชนห์รือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นทัง้ทางตรง

หรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปตามที่ปรากฏในงบการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  

 

รายละเอียด 

ไตรมาส 1 ปี  2563 (งบการเงนิรวม) 

ล้านบาท 

สินทรัพยแ์ละหนี้สนิระหว่างกนั  

ลูกหนีก้ารค้า  

   บรษัิท อีเอ็มซี จาํกดั (มหาชน) 14.58 

เงนิทดรองจ่าย  

   กรรมการ 2.61 

   หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ (0.29) 

สุทธิ 2.31 

ลูกหนี้เงนิประกนัผลงาน  

   บรษัิท อีเอ็มซี จาํกดั (มหาชน) 1.78 

  หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ (0.27) 

สุทธิ 1.51 

ดอกเบีย้ค้างรับ  

   บรษัิท อินเตอรโ์กลบ อินเวสเมนต ์จาํกดั   1.44 

  หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ (1.44) 

สุทธิ - 

รายได้ค้างรับค่าเช่าเคร่ืองจกัร  

   บรษัิท ดบับลวิยเูจซี เอ็นเตอรไ์พรซ ์จาํกดั 3.42 

  หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ (3.42) 

สุทธิ - 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั้นแก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  

   บรษัิท อินเตอรโ์กลบ อินเวสเมนต ์จาํกดั 8.77 

หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ (8.77) 

สุทธิ - 

เจ้าหนี้เงนิประกันผลงาน  

   บรษัิท ดบับลวิยเูจซี เอ็นเตอรไ์พรซ ์จาํกดั 0.16 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  

    บรษัิท ดบับลวิยเูจซี เอ็นเตอรไ์พรซ ์จาํกดั 0.70 

    บรษัิท อีเอ็มซี จาํกดั (มหาชน) 0.25 

   กรรมการ 0.25 

รวม 1.20 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย  

   บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ (มหาชน) 8.31 

   บรษัิท ระยองไวร ์อินดสัตรสี ์จาํกดั (มหาชน) 0.75 
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รายละเอียด 

ไตรมาส 1 ปี  2563 (งบการเงนิรวม) 

ล้านบาท 

   บรษัิท เอ็นเนซอล จาํกดั 7.01 

รวม 16.08 

ค่าเช่าพืน้ที่และบริการสาํนักงานค้างจ่าย  

   บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ (มหาชน) 2.93 

ค่าบริการตรวจสอบภายในค้างจ่าย  

   บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ (มหาชน) 0.19 

ค่าธรรมเนียมหนังสอืคํา้ประกนัค้างจ่าย  

   บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ (มหาชน) 2.09 

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่ 22.65 

เงนิกู้ยมืระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกนั  

   บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ (มหาชน) 109.68 

   บรษัิท ระยองไวร ์อินดสัตรสี ์จาํกดั (มหาชน) 44.24 

   บรษัิท เอ็นเนซอล จาํกดั 79.73 

รวม 233.65 

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั  

รายได้จากงานโครงการ  

   บรษัิท อีเอ็มซี จาํกดั (มหาชน) 2.53 

ต้นทุนบริการจ้างเหมา  

   บรษัิท ดบับลวิยเูจซี เอ็นเตอรไ์พรซ ์จาํกดั 2.38 

ค่าบริหารจัดการสาํนักงาน  

   บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ (มหาชน) 0.58 

ค่าตรวจสอบภายใน  

   บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ (มหาชน) 0.24 

ค่าธรรมเนียมใช้หลักประกนั  

  บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ (มหาชน) 0.31 

ดอกเบีย้จ่าย  

    บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ (มหาชน) 1.15 

    บรษัิท ระยองไวร ์อินดสัตรสี ์จาํกดั (มหาชน) 0.59 

    บรษัิท เอ็นเนซอล จาํกดั 1.12 

รวม 2.86 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญ  

   ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 3.90 

   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.06 

รวม 3.96 
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12. สรุปสาระสาํคัญของสัญญาทีส่าํคญัในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา 

สญัญาซือ้ขายหุน้กบับรษัิท แอ๊บโซลทู คลนี เอ็นเนอรจี์ ้จาํกดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

ผู้ขาย บรษัิทฯ 

ผู้ซือ้ บรษัิท แอ๊บโซลทู คลนี เอ็นเนอรจี์ ้จาํกดั (มหาชน) และ/หรอื บรษัิทยอ่ย 

ทรัพยส์ินที่ซือ้ขาย  หุน้สามญัในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลจาํนวน 3 

บรษัิท (บริษัทเป้าหมาย) ไดแ้ก่  

• หุ้นสามัญของบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด (UKB)  

จาํนวน 23,999,998 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท (สบิบาท) ซึง่ได้

ชาํระเต็มมลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

• หุ้นสามัญของบริษัท  ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด (UAB) 

จาํนวน 1,593,748 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาท) 

ซึง่ไดช้าํระเต็มมลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

• หุน้สามญัของบรษัิท สตกึ ไบโอแมส จาํกดั (SBM) จาํนวน 1,662,498 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาท) ซึ่งได้ชาํระเต็ม

มลูคา่แลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

การโอนสทิธิเรยีกรอ้ง  

การโอนสิทธิเรียกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งินใหกู้ย้ืมท่ี UAB และ SBM มีอยู่

ต่อบริษัทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่ายโดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 หนีเ้งินกูย้ืม

ทัง้หมดของ UAB มีมูลค่าประมาณ 456,077,319 บาท (สี่รอ้ยหา้สิบหกลา้น

เจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยสบิเกา้บาท) และหนีเ้งินกูย้ืมทัง้หมดของ SBM มีมลูค่า

ประมาณ 305,233,892 บาท (สามรอ้ยหา้ลา้นสองแสนสามหมื่นสามพนัแปด

รอ้ยเกา้สิบสองบาท) รวมเป็นจาํนวนประมาณทัง้สิน้ 761,311,211 บาท (เจ็ด

รอ้ยหกสบิเอ็ดลา้นสามแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัสองรอ้ยสบิเอ็ดบาท) 

วันที่ทําการซื้อขายเสร็จ

สมบูรณ ์

ภายในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 หรือระยะเวลาอ่ืนท่ีคู่สญัญาจะไดต้กลงกนัเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร 

ราคาซือ้ขาย • ราคาซือ้ขายหุน้ UKB ท่ีราคาหุน้ละ 8.29 บาท (แปดบาทยี่สิบเกา้สตางค)์ 

รวมมลูค่าทัง้สิน้ จาํนวน 198,959,983.42 บาท (หนึ่งรอ้ยเกา้สิบแปดลา้น

เกา้แสนหา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยแปดสบิสามบาทสีส่บิสองสตางค)์  

• ราคาซือ้ขายหุน้ UAB ท่ีราคาหุน้ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค)์ รวมมูลค่า

ทัง้สิน้ จาํนวน 15,937.48 บาท (หนึ่งหมื่นหา้พนัเกา้รอ้ยสามสิบเจ็ดบาทสี่

สบิแปดสตางค)์  
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• ราคาซือ้ขายหุน้ SBM ท่ีราคาหุน้ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค)์ รวมมูลค่า

ทัง้สิน้ จาํนวน 16,624.98 บาท (หนึ่งหมื่นหกพนัหกรอ้ยยี่สิบสี่บาทเกา้สิบ

แปดสตางค)์  

• ราคาซือ้ขายหนี ้SBM ท่ีราคา 150,200,000 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นสอง

แสนบาท) ในกรณีท่ีบริษัทฯ สามารถดาํเนินการเปลี่ยนสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าของ SBM จากระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้ขายในระบบ Feed-in 

Tariff (FiT) ตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้หรือท่ีราคา 120,000,000 

บาท (หนึ่งรอ้ยยี่สิบลา้นบาท) ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถดาํเนินการ

เปลี่ยนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของ SBM จากระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้

ขายในระบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้ 

(แลว้แตก่รณี) 

• ราคาซือ้ขายหนี ้UAB ในกรณีบริษัทฯ สามารถดาํเนินการเปลี่ยนสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้าของ SBM จากระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้ขายในระบบ 

Feed-in Tariff (FiT) ตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้จะคาํนวณโดยใช้

สตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 

ราคาซือ้ขายหนี ้UAB  =   มลูคา่กิจการบรษัิทเปา้หมาย + เงินสด - 

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ + หนีข้อง UAB + หนีข้อง SBM - ราคาซือ้

ขายหุน้ UKB - ราคาซือ้ขายหุน้ UAB - ราคาซือ้ขายหุน้ SBM - ราคา

ซือ้ขายหนี ้SBM 

ราคาซือ้ขายหนี ้UAB ในกรณีบรษัิทฯ ไมส่ามารถดาํเนินการเปลีย่นสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้าของ SBM จากระบบ Adder เป็นสญัญาซือ้ขายในระบบ 

Feed-in Tariff (FiT) ตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้จะคาํนวณโดยใช้

สตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 

ราคาซือ้ขายหนี ้UAB  =   มู ล ค่ า กิ จ ก า ร บ ริ ษั ท เ ป้ า ห ม า ย  – 

30,200,000 + เงินสด - หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ + หนีข้อง UAB + 

หนีข้อง SBM - ราคาซือ้ขายหุน้ UKB - ราคาซือ้ขายหุน้ UAB - ราคา

ซือ้ขายหุน้ SBM - ราคาซือ้ขายหนี ้SBM 

บริษัทฯ และผู้ซื ้อตกลงกําหนดมูลค่ารวมกิจการบริษัทเป้าหมาย 

(Enterprise Value) ภายใตส้มมติฐานว่า กิจการของบริษัทเป้าหมายไม่มี

เงินสด และไม่มีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Cash-Free and Debt-Free 

Basis) โดย บริษัทฯ และผู้จะซือ้ตกลงกําหนดมูลค่ารวมกิจการบริษัท

เปา้หมายเป็นจาํนวน 851,200,000 บาท (แปดรอ้ยหา้สบิเอ็ดลา้นสองแสน

บาท) ("มูลค่ารวมกิจการเป้าหมาย") ทัง้นี ้ภายหลงัวนัท่ีทาํการซือ้ขาย
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เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และผู้จะซือ้ตกลงจะปรับปรุงมูลค่ารวมกิจการ

เปา้หมาย ดว้ยมลูคา่เงินสด หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ และเงินทนุหมนุเวียน

สทุธิท่ีแทจ้รงิของบรษัิทเปา้หมาย ณ วนัท่ีทาํการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ ์ตาม

เง่ือนไข และวิธีการคาํนวณในสญัญาซือ้ขายหุน้  

การชาํระราคาซือ้ขาย • ในวนัท่ีทาํการซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์คูส่ญัญาตกลงใหผู้ซ้ือ้ชาํระคา่ตอบแทน

รวมให้แก่ผู้ขาย ตามจํานวนท่ีได้จากการปรับปรุงมูลค่ากิจการบริษัท

เป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาซือ้ขายหุ้น โดยใช้ตัวเลขตามงบ

การเงินของบริษัทเป้าหมาย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดงักลา่วไปก่อน 

(“ค่าตอบแทนรวมเบือ้งต้น”) 

• ภายหลงัจากท่ีผูซ้ือ้ไดช้าํระค่าตอบแทนรวมเบือ้งตน้ และคู่สญัญาทัง้สอง

ฝ่ายได้ใหค้วามเห็นชอบต่อตัวเลขรายการ ณ วันท่ีทาํการซือ้ขายเสร็จ

สมบรูณท่ี์ใชใ้นการการปรบัปรุงมลูคา่กิจการบริษัทเป้าหมาย และราคาซือ้

ขายหนี ้UAB ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้แลว้ ผูซ้ือ้และผูข้าย 

ตกลงปรบัปรุงมูลค่ากิจการบริษัทเป้าหมาย และราคาซือ้ขายหนี ้โดยใช้

ตวัเลขดงักล่าว และชาํระส่วนต่างคืนใหแ้ก่กันภายใน 7 วันนับจากวนัท่ี

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเห็นชอบมลูคา่กิจการบริษัทเปา้หมายท่ีมีการปรบัปรุง

แลว้ 

เงือ่นไขบังคับก่อนที่สาํคัญ • ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการเขา้ทาํรายการดว้ยคะแนน

เสยีงไมต่ ํ่ากวา่สามในสีข่องผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไม่

นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี ตามเง่ือนไขในพรบ. บรษัิทมหาชน และ/หรือ

กฎและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

• คาํรบัรองของบรษัิทฯ ในฐานะผูข้ายถกูตอ้งและครบถว้นในสาระสาํคญั ณ 

วนัท่ีทาํการซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์

• ผู้ขายดําเนินการให้บริษัทเป้าหมายดําเนินการบอกเลิกสัญญาจ้าง

ดาํเนินการปฏิบัติงานและการบาํรุงรกัษาระบบกับผูร้บัจา้ง  โดยใหม้ีผล

เป็นการเลกิสญัญาภายในวนัท่ี 1 สงิหาคม 2563  

• ผูข้ายตกลงดาํเนินการใหบ้ริษัทเป้าหมายส่งหนงัสือเสนอการจา้งงานให้

ลกูจา้งและ/หรอื ผูร้บัจา้งท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีในธุรกิจโรงไฟฟ้าตามรายช่ือท่ีผูซ้ือ้

กาํหนด เพ่ือเสนอใหบุ้คคลดังกล่าวเขา้ทาํสญัญาจ้างแรงงาน และ/หรือ

สญัญาจา้งบริหารกับบริษัทเป้าหมายและ/หรือบุคคลท่ีบุคคลท่ีผูจ้ะซือ้ได้

กาํหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ตอ่หลงัจากวนัท่ีทาํการซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์ 

• ภายในวนัท่ีทาํการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ ์ผูข้ายตกลงดาํเนินการใหบ้ริษัท

 
 43  
 



 
 

เป้าหมายเข้าลงนามกับผู้ให้บริการท่ีผู้จะซื ้อกําหนดในสัญญาจ้าง

เดินเครื่องและบาํรุงรกัษา (Operation & Maintenance Agreement : 

O&M) และให้สญัญาจ้างดาํเนินการฉบับใหม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี       

1 สงิหาคม 2563 

• ไมม่ีการผิดสญัญาฉบบันีใ้นสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญัโดยผูข้าย 

• ผูข้ายตอ้งดาํเนินการให ้UKB ไดร้บัการผอ่นผนัและ/หรอืการยกเวน้เง่ือนไข

เป็นลายลกัษณอ์กัษรเก่ียวกบัเง่ือนไขของสญัญากูเ้งินระหว่าง UKB และ

ธนาคารออมสนิ ในกรณีท่ี UKB ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่ว (ถา้

มี) 

• ผูข้ายนาํสง่สาํเนาหนงัสอืแสดงการงดเวน้การคิดดอกเบีย้ตามสญัญากูเ้งิน

ทกุฉบบัระหว่างผูข้ายและ UAB และ สญัญากูเ้งินทกุฉบบัระหว่างผูข้าย

และ SBM ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

• ผูข้ายต้องดาํเนินการให้ UAB ยื่นรายงานต่อหน่วยงานราชการไดแ้ก่ 

สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมสรรพากรอย่าง

ครบถว้น  

• ดาํเนินการให ้UKB มีใบอนญุาตตามกฎหมายใหค้รบถว้น  

• ดาํเนินการใหบ้รษัิทเปา้หมายต่ออายใุบอนญุาตเก่ียวกบัการผลิตพลงังาน

ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัท่ีทาํการซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์

13. หนังสือมอบฉันทะ 

รายละเอียดของหนงัสอืมอบฉนัทะและขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ ซึ่ง

ประกอบด้วย (1) นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ (2) นายเพียรชัย ถาวรรัตน ์หรือ (3) นายนที นาคธนสุกาญจน ์โดย

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 5 (ขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมการอสิระทีบ่ริษัทเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือ

หุน้) และสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 10 (หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.) ของหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563  
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