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ที่ CHOW 168/ 2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 กัน ยายน 2561 เปรี ย บเที ย บ สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และงบแสดงฐานะทางการเงิ น ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561
เปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สรุ ปบทวิเคราะห์ของผูบ้ ริ หาร
2. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานรวม
3. งบแสดงฐานะการเงินรวม
4. งบกระแสเงินสดรวม
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1.สรุปบทวิเคราะห์ ของผู้บริหาร
ธุรกิจเหล็ก
สาหรับงวด 9 เดื อน ปี 2561 บริ ษทั มีปริ มาณการขายสิ นค้า จานวน 150,000 ตัน เพิ่มขึ้น 48,000 ตัน คิดเป็ น
ร้อยละ 48 เป็ นจานวนเงิ น 990 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 68 เมื่อเที ยบกับปี 2560 เนื่ องจากความต้องการเหล็กทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยแผนการขายทั้งปี จานวน 270,000 ตัน แบ่งเป็ นการขายต่างประเทศซึ่ง
ได้ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลง (MOU) กับ TATA INTERNATIONAL METALS (ASIA) LIMITED จ านวน 100,000 ตัน
และขายในประเทศจานวน 170,000 ตัน ซึ่ งบริ ษทั คาดว่าผลการดาเนิ นงานในปี นี้ จะมีทิศทางที่ ดีข้ ึนกว่าปี ที่ผ่านมา
อย่างมีนยั สาคัญทาให้บริ ษทั มีส่วนแบ่งการตลาดเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน
อย่างไรก็ดีบริ ษทั ยังคงมีตน้ ทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากช่วงต้นปี บริ ษทั มีคา่ ใช้จ่ายในการเตรี ยมความ
พร้ อมการเปิ ดผลิตโรงงานเฟสที่ 1 ซึ่ งได้หยุดผลิ ตไปนานประมาณ 3 ปี เพื่อให้สามารถกลับมาผลิ ตได้ตามปกติ
จานวน 18 ล้านบาท ประกอบกับราคาตลาดของวัตถุดิบผันผวนสูง
ช่วงต้นไตรมาส 3 ค่าเงินของประเทศตุรกีได้มีการอ่อนตัวอย่างรวดเร็ วมากกว่า 50% ในระยะเวลาอันสั้น ทา
ให้ประเทศตุรกีเกิดความได้เปรี ยบในการส่ งออก และได้ส่งออกสิ นค้าเหล็กเป็ นจานวนมากเข้าสู่ ตลาดโลก เป็ นเหตุ
ให้ราคาตลาดเหล็กโลกมีการอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ ว ด้วยความผันผวนของราคาตลาดโลกดังกล่าวจึงทาให้ลูกค้าของ
บริ ษทั ได้รับผลกระทบเป็ นวงกว้างและชลอการรับสิ นค้าของบริ ษทั บริ ษทั จึงต้องลดกาลังการผลิตและมีตน้ ทุ น
กาลังการผลิตว่างเปล่า จานวน 5 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าจานวน 18 ล้านบาท
ส่งผลให้ยงั มีผลขาดทุน
ธุรกิจพลังงาน
สาหรับงวด 9 เดือน ปี 2561 บริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ 260 ล้านบาท ซึ่ งสู งขึ้นกว่างวดเดียวกันของปี ก่อนที่
มีผลกาไรสุ ทธิ 204 ล้านบาท ผลการดาเนิ นงานที่ดีข้ึ นนี้ สอดคล้องกับแผนธุรกิจและความต่อเนื่ องในการสร้าง
รายได้จ ากการลงทุน ในโรงไฟฟ้าที่ป ระเทศญี่ ป่ ุ น บริ ษ ทั มีแ ผนการตลาดที่สร้างรายได้จ ากการขายอุป กรณ์ที่
เกี่ยวเนื่ องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และมีกาไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
โดยโครงการหนึ่ งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้แล้วและอีกโครงการหนึ่ งอยูร่ ะหว่างการพัฒนา ซึ่ งเป็ นไปตามแผน
กลยุทธ์การขายโครงการเพื่อสร้างผลกาไรที่สูงขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั มีกาลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 61.65 เมกะวัตต์ดีซี ประกอบด้วย 6.63 เมกะ
วัตต์ดีซีและ 55.02 เมกะวัตต์ดีซีในประเทศไทยและญี่ ปุ่นตามลาดับ ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2561 หลังจากที่
โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อสร้างเสร็ จและสามารถจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ได้แล้วจานวน 26.68 เม
กะวัตต์ดีซี ตามแผนธุ รกิ จเพื่อเพิ่มผลกาไรให้กับบริ ษทั บริ ษทั ได้ขายโรงไฟฟ้ า ที่ ประเทศญี่ ปุ่น หนึ่ ง โครงการ
ระหว่างปี 2561 โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จานวน 4.02 เมกะวัตต์ดีซี และอีกโครงการหนึ่ง
เป็ นโครงการอยูร่ ะหว่างการพัฒนาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 12 เมกะวัตต์ดีซี ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริ ษทั มี
โครงการโรงไฟฟ้าซึ่งอยูร่ ะหว่างก่อสร้างที่ประเทศญี่ปุ่นอีก 5 โครงการโดยมีกาลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 14.20เม
กะวัตต์ดีซี บริ ษทั ก่ อสร้ างแล้วเสร็ จและสามารถจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์ในเดื อนตุลาคม 2561 จานวน
ทั้งหมด 3 โครงการ รวมกาลังการผลิต 4.84 เมกะวัตต์ดีซี และอีก 2 โครงการบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง
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ช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษทั ประสบความสาเร็ จในการการบริ หารด้านการเงิ น โดยสามารถจัดหาแหล่งเงิ นกู้
เพื่อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าได้หลายโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนการก่อสร้างมีความคืบหน้าและสาเร็ จ
ได้ตามแผนงาน สามารถจ่ ายช าระหนี้ เงิ นกู้ได้ตามเป้ าหมาย มี การปรั บรู ปแบบการลงทุ นต่ อเนื่ องให้สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาโครงการและบริ หารจัดการแหล่งเงินกู้
2.การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานรวม
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบสาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการดาเนินงาน

ม.ค.-ก.ย.2561

ม.ค.-ก.ย.2560

งบการเงินรวม

ล้ านบาท

ล้ านบาท

เปลี่ ยนแปลง 9 เดือน
ล้ านบาท

%

รายได้จากการขายและให้ บริการ

3,211.98

2,789.60

422.39

ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้ นต้น

2,827.97
384.01

2,204.35
585.25

623.63 28.29%
(201.24) (34.39%)

กาไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้ า

15.14%

213.66

-

213.66

100.00%

52.84

32.76

20.08

61.31%

146.05
296.23

245.77
266.43

(99.73) (40.58%)
29.80 11.18%

77.95

132.24

(54.29) (41.05%)

กาไรจากการดาเนินงาน

180.51

172.53

ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
รายได้(ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้

(13.37)

(10.10)
(31.28)

10.10 (100.00%)
17.91 (57.25%)

กาไรสุ ทธิ

167.14

131.16

35.98

27.43%

127.81

104.82

22.99

21.93%

39.33
0.16

26.34
0.13

12.99
0.03

49.31%
21.93%

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้อื่น

ส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มีอานาจควบคุม
กาไรสุ ทธิต่อหุ้น

7.98

4.62%

กาไรสุ ทธิ
บริ ษ ัทและบริ ษทั ย่อยมี ผลก าไรสุ ทธิ ส าหรั บงวด 9 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 จ านวน 167 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 ที่มีกาไรสุทธิรวม 131 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักดังนี้


ธุรกิจเหล็ก
มีผลขาดทุน จานวน 95 ล้านบาท เนื่ องจากในช่วงต้นปี บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมความพร้อมการเปิ ดผลิต
โรงงานเฟสที่ 1 ซึ่งได้หยุดผลิตไปนานประมาณ 3 ปี เพื่อให้สามารถกลับมาผลิตได้ตามปกติ จานวน 18 ล้านบาท
ประกอบกับราคาตลาดของวัตถุดิบผันผวนสูงขึ้นเร็ วกว่าการปรับตัวของราคาขาย ประกอบกับมีการตั้งค่าเผื่อการ
ลดมูลค่าของสิ นค้าจานวน 18 ล้านบาท และต้นทุนกาลังการผลิตว่างเปล่า จานวน 5 ล้านบาท ส่งผลทาให้ขาดทุน
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ธุรกิจขนส่ ง


มีผลกาไร จานวน 2 ล้านบาท สัมพันธ์กบั จากปริ มาณวิง่ รถขนส่งเพิ่มขึ้นและหาลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มขึ้น
ธุรกิจพลังงาน



มีผลกาไร จานวน 260 ล้านบาท เนื่ องจากกาไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้ าตามแผนธุ รกิ จจานวน 213 ล้าน
บาท ซึ่งในงวดเดียวกับของปี ก่อนไม่มีรายการดังกล่าว



ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห ารลดลง 65 ล้านบาทและมี ด อกเบี้ ย จ่ า ยสู งขึ้ นจากการกู้ยืม เงิ น เพื่ อ ลงทุ นในโครงการ
โรงไฟฟ้าหลายแห่ง

 รายได้ จากการขายและให้ บริการ
รายได้รวมสาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 3,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 422 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้รวมจานวน 2,789 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก
ธุรกิจเหล็ก


รายได้การจาหน่ายเหล็กมีจานวน 2,441 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 990 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 68 จากปี ก่อน เนื่ องจาก
ปริ ม าณขายเพิ ่ม ขึ้ น ร้อ ยละ 48 เนื ่ อ งจากบริ ษ ทั สามารถผลิต และขายเหล็ก แท่ง เพิ ่ม ขึ้ น ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ธุรกิจขนส่ ง



รายได้การขนส่ งสุ ทธิ กบั บุคคลที่ไม่เกี่ ยวข้องกันมีจานวน 2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จากปริ มาณวิง่ รถขนส่ ง
เพิ่มขึ้นและหาลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มขึ้น
ธุรกิจพลังงาน
รายได้รวมสาหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 768 ล้านบาท ลดลง 570 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน รายได้รวมประกอบด้วย :



รายได้จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ ามีจานวน 549 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน 141 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั มีโครงการที่มีรายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนจานวน 3 โครงการ บริ ษทั ได้
รวมรายได้จาก 2 โครงการซึ่งมีกาลังการผลิตจานวน 23.70 เมกะวัตต์ดีซี ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2560 และ
อีกหนึ่ งโครงการกาลังการผลิตไฟฟ้ารวม 26.68 เมกะวัตต์ดีซี บริ ษทั เริ่ มรับรู ้รายได้ภายหลังดาเนิ นการจาหน่ าย
กระแสไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2561



รายได้จากการจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจานวน 217 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนจานวน 705 ล้านบาท เนื่ องจากปริ มาณขายลดลง ลักษณะธุรกิจของบริ ษทั โดยจะเป็ นการขายส่ งเพื่อ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าซึ่ งเป็ นการขายในปริ มาณมาก (Project base) ส่ งผลให้รายได้ในงวดปั จจุบนั ลดลงเมื่อเทียบกับ
งวดก่อน
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 กาไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้ าตามแผนธุรกิจ
ธุรกิจพลังงาน
กาไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้ าในประเทศญี่ปุ่นตามแผนธุ รกิ จจานวน 213 ล้านบาท โดยโครงการหนึ่ ง
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วจานวน 4.02 เมกะวัตต์ดีซี และอีกโครงการหนึ่งเป็ นโครงการระหว่างการพัฒนา
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จานวน 12 เมกะวัตต์ดีซี
 รายได้ อื่น


รายได้อื่นสาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีจานวน 77 ล้านบาท ลดลง 54 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
41 ส่วนใหญ่เกิดจาก
ธุรกิจเหล็ก


รายได้อื่นจานวน 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท สาเหตุจาก กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท ซึ่ง
เป็ นผลมาจากรายได้บตั รภาษีของการส่งออก จานวน 0.8 ล้านบาท และรายได้จากการเศษวัสดุ จานวน 1 ล้านบาท
ธุรกิจขนส่ ง



รายได้อื่นจากการขายเศษวัสดุ จานวน 0.04 ล้านบาท
ธุรกิจพลังงาน
รายได้อื่นจานวน 55 ล้านบาทมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนดังนี้



กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 41 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนเนื่ องจากมีการปรับลดลงของอัตราสกุลเงินเยนของเงิน
กูย้ มื จากสถาบันการเงิน



รายได้อื่นมี จานวน 11 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากการรั บคื นเบี้ ยประกันภัยของโครงการ
โรงไฟฟ้า



ดอกเบี้ ยรั บมี จานวน 3 ล้านบาท ลดลงจานวน 15 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่ บริ ษทั ไถ่ถอนหนี้ สินจาก
ธนาคารจึงทาให้บริ ษทั มีจานวนเงินฝากค้ าประกันกับธนาคารลดลงในปี นี้ และทาให้บริ ษทั มีรายได้ดอกเบี้ยรับ
ลดลง

 ต้ นทุนขายและให้ บริการ
ต้นทุนขายและให้บริ การสาหรับงวด 9 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีจานวน 2,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 623
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก
ธุรกิจเหล็ก


ต้นทุนขายเหล็ก เพิ่มขึ้น 1,005 ล้านบาท สัมพันธ์กบั ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมความ
พร้อมการเปิ ดผลิตโรงงานแห่ งที่ 1 เพื่อให้สามารถกลับมาผลิตได้ตามปกติ และราคาตลาดของวัตถุดิบผันผวน
เพิ่มขึ้นที่มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าและต้นทุนการผลิตว่างเปล่า (Idle Capacity Cost) ตามที่กล่าวไว้
ในส่วนของบทวิเคราะห์กาไรสุทธิขา้ งต้น
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ธุรกิจขนส่ ง


ต้นทุนขนส่ง เพิ่มขึ้น 1.42 ล้านบาท สัมพันธ์กบั ปริ มาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น
ธุรกิจพลังงาน



บริ ษทั มีตน้ ทุนขายและบริ การจานวน 421 ล้านบาท ประกอบไปด้วยต้นทุนจากการผลิตกระแสไฟฟ้าและต้นทุน
ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าโดยรวมลดลงจากงวดก่อนจานวน 371 ล้านบาท ซึ่ งแบ่งเป็ น
ต้นทุนจากการขายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่ อมราคาของโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างเสร็ จใน
ระหว่างเดื อ นเมษายน 2561 ขณะที่ ต ้น ทุ น จากการขายอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับการก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า ลดลง
เนื่องมาจากปริ มาณการขายลดลง

 ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายสาหรับงวด 9 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีจานวน 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาทหรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิจเหล็ก


บริ ษทั จ่ายค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเพิ่มขึ้น สัมพันธ์ตามปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้น

 ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีจานวน 146 ล้านบาท ลดลง 99 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก
ธุรกิจเหล็ก


บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารมีจานวน 42 ล้านบาท ลดลง 26 ล้านบาท เนื่ องจากค่าเสื่ อมราคาโรงงานเฟส 1 ที่
หยุดผลิตในงวดก่อน แต่กลับมาผลิตในไตรมาส 1 ปี 2561 จึงบันทึกค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนเข้าต้นทุนผลิต
ธุรกิจขนส่ ง



ค่าบริ การอื่ นมี จานวน 2 ล้านบาท ลดลง 0.27 ล้านบาท เนื่ องจากค่านายหน้าในการจัดหาลูกค้าปี ก่ อน และ
ค่าธรรมเนียมอื่นลดลง
ธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงสุ ทธิ 72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน แบ่งเป็ นหัวข้อต่างๆ
ได้ดงั นี้



ปี ก่อน - บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่คือค่าใช้จ่ายในการปรับรู ปแบบการลงทุนบริ ษทั ย่อยของประเทศญี่ปุ่นและ
สารองหนี้สูญจากบริ ษทั ย่อยที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งหมดจานวน 58 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 8 ล้านบาท



ปี ปั จจุบนั - เนื่องจากการขยายธุรกิจบริ ษทั จึงมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิม่ ขึ้น 21 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ได้แก่
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
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 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินสาหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีจานวน 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 29 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก
ธุรกิจเหล็ก


ต้นทุ นทางการเงิ น มี จานวน 98 ล้านบาท ลดลง 55 ล้านบาท เนื่ องจากมี การจ่ายชาระคืนเงิ นกู้ยืมสุ ทธิ ในงวด
325 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิจขนส่ ง



ต้นทุนทางการเงินมีจานวน 0.8 ล้านบาท ระหว่างปี บริ ษทั มีการจ่ายคืนเงินกูย้ ืม ทาให้ตน้ ทุนทางการเงินลดลง
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิจพลังงาน



ต้นทุนทางการเงินมีจานวน 198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากบริ ษทั มีการ
หาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจานวน 5 แห่ ง
ระหว่างไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี นี้ นอกจากนี้ดอกเบี้ยของโครงการที่ก่อสร้างเสร็ จแล้วในเดือนเมษายนปี
นี้ได้นามาแสดงในงบกาไรขาดทุน ซึ่งแตกต่างจากการรวมเป็ นต้นทุนของโครงการโรงไฟฟ้าในปี ก่อน

3. งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 สินทรัพย์ รวม
กลุ่มบริ ษทั มี สินทรั พย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ ากับ 12,055 ล้านบาท และ
12,565 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 510 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุดงั นี้
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 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ลดลง 477 ล้ านบาท ส่ วนใหญ่ เกิดจาก
ธุรกิจเหล็ก




เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ลดลง 333 ล้านบาท และ เงิ นฝากที่ ติดภาระค้ าประกัน ลดลง 17 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เกิดจากการชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว และจ่ายไปสาหรับการดาเนินงานระหว่างงวด
ธุรกิจพลังงาน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 143 ล้านบาท จากการคืนเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษทั ย่อยในประเทศญี่ปุ่น

 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่นลดลง จานวน 153 ล้ านบาท โดยเหตุผลหลักแบ่ งออกเป็ น
ธุรกิจเหล็ก
 ลูกหนี้ การค้าลดลงจากการที่บริ ษท
ั ได้รับชาระเงินจากลูกหนี้ซ่ ึงมาจากการขายเหล็ก 193 ล้านบาท
ธุรกิจพลังงาน
 ลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น 34 ล้านบาทเป็ นผลจากรายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าไตรมาส 3 ปี นี้ สูงกว่าไตรมาส 4 ปี ก่อน
เพราะมีโรงไฟฟ้ าที่ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ า 26 เมกะวัตต์ดีซี เริ่ มดาเนิ นงานในเดื อนเมษายน ปี นี้ และในช่วงเดื อน
ธันวาคมเป็ นฤดูหนาวที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต่ากว่าช่วงไตรมาส 3 ปี นี้
 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ลดลง 83 ล้ านบาท ส่ วนใหญ่ เกิดจาก
ธุรกิจเหล็ก
 ที่ ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ลดลง 25 ล้านบาท ระหว่างปี บริ ษท
ั มีการซื้ อยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน 8 ล้าน
บาท และลดลงจากค่าเสื่ อมราคาประจางวด
ธุรกิจพลังงาน
 ที่ ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ สิ นทรั พย์ไม่มีต วั ตนและอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น ลดลงสุ ทธิ จานวน 31 ล้านบาท
ประกอบไปด้วย
- เพิ่มขึ้น 700 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นจานวน 6 โครงการของบริ ษทั ย่อยโดย
มีกาลังการผลิตรวม 41 เมกะวัตต์ ซึ่งมีหนึ่งโครงการจานวน 26 เมกะวัตต์ได้ก่อสร้างเสร็ จและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้วระหว่างเดือนเมษายน 2561
- ลดลงจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าจานวนหนึ่งโครงการและโครงการระหว่างการพัฒนาซึ่งมีมลู ค่าสุทธิรวม
ประมาณ 508 ล้านบาท
- ลดลงจากค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 จานวนประมาณ 223 ล้านบาท
 หนีส้ ินรวม
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 10,414 ล้านบาท และจานวน 11,039
ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงเป็ นจานวน 624 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชาระคืนหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื และการ
จ่ายชาระค่าสิ นทรัพย์จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
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ธุรกิจเหล็ก
มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจานวน 2,344 ล้านบาท มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญดังนี้
เงิ นกูย้ ืมลดลง 356 ล้านบาท จากการจ่ายคืนในระหว่างงวดจานวน 825 ล้านบาท และมีการกูเ้ งิ นเพิ่มจานวน 500
ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 227 ล้านบาท จากการลดลงของเงินมัดจาค่าสิ นค้าลดลง 269 ล้านบาท เนื่องจากมีการ
จัดส่งสิ นค้าในระหว่างงวด ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าเพิม่ ขึ้น 35 ล้านบาท จากการซื้อสิ นค้าเพื่อนามาใช้ในการผลิต
ธุรกิจพลังงาน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจานวน 8,057 ล้านบาท มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญดังนี้
ลดลงจากการชาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีในระหว่างงวดจานวน 202 ล้านบาท
ลดลงจากการชาระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าสุทธิจานวน 154 ล้านบาท
การกูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจานวน 437 ล้านบาทเพื่อนาไปลงทุนในโครงการดังที่กล่าวไว้ใน
หัวข้อการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์
ลดลงจากการชาระเจ้าหนี้ค่าภาษีทาให้มียอดลดลง 84 ล้านบาท

 ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,640 ล้านบาท และ 1,526
ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึ้น เป็ นจานวน 114 ล้านบาท โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมเพิม่ ขึ้นจากผลการดาเนินงานของกลุ่ม
บริ ษทั
 เพิ่มขึ้นจากกาไรสุ ทธิ สาหรับงวด จานวน 167 ล้านบาท
 ลดลงจากผลต่างแปลงค่างบการเงิ นจานวน 53 ล้านบาท จากการเปลี่ ยนแปลงของงบการเงิ นของบริ ษท
ั ย่อยที่ประเทศ
ญี่ปุ่น
4. งบกระแสเงินสดรวม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ในต้นปี ปั จจุบนั บริ ษทั ได้แสดงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นจานวน 975 ล้านบาท โดยมียอดกระแสเงินสด
ลดลงสุ ท ธิ จากทุ กกิ จกรรมจานวน 477 ล้า นบาทเป็ นผลสุ ท ธิ จากกระแสเงิ นสดจ่ า ยสุ ท ธิ จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน ทาให้บริ ษทั แสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ
วันสิ้นงวดเท่ากับ 498 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 260 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ น
ธุรกิจเหล็ก
 บริ ษท
ั มีกระแสเงินสดใช้ไปจานวน 442 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการจ่ายชาระหนี้ เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น
225 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 280 ล้านบาท เพราะผลิตสิ นค้าเพื่อรองรับปริ มาณสิ นค้าที่รอส่งมอบเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
มีจ่ายชาระต้นทุนการเงินระหว่างงวด
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ธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั มีกระแสเงินสดรับจากการดาเนิ นงานจานวน 182 ล้านบาท เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น ลูกหนี้
กรมสรรพากรเพิ่มขึ้นและมีการชาระค่าภาษีระหว่างงวด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 144 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ น
ธุรกิจเหล็ก
 บริ ษ ท
ั มี เงิ นสดสุ ทธิ รับ ได้ม าจากเงิ นฝากที่ ติด ภาระค้ าประกันจ านวน 17 ล้านบาท และซื้ อทรั พย์สินเพิ่มจ านวน
8 ล้านบาท
ธุรกิจพลังงาน
 บริ ษท
ั มีกระแสเงินสดจ่ายจากกิ จกรรมลงทุนสุ ทธิ จานวน 153 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการลงทุน 891 ล้านบาท
เพิ่มในงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น 5 โครงการ และมีเงินสดรับจากการจาหน่ายโรงไฟฟ้าจานวน 2 โครงการ
715 ล้านบาท และมีเงินฝากที่ติดภาระค้ าประกันลดลง 179 ล้านบาท และเงินฝากที่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น 157
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 34 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก
ธุรกิจเหล็ก
 บริ ษท
ั มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจานวน 43 ล้านบาท และบริ ษทั มีการคืนเงินกูย้ ืม
ระยะยาวจานวน 859 ล้านบาท และรับเงินกูย้ มื จานวน 500 ล้านบาท
ธุรกิจพลังงาน
 บริ ษท
ั มีเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 368 ล้านบาท โดยเกิดจากบริ ษทั ได้ชาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจานวน 202 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริ ษทั รับเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 570
ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ
(นายอนาวิล จิรธรรมศิริ)

