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ที่ CHOW.200/2563
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรั บ งวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 และ 2562 และงบแสดงฐานะทางการเงิ น ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 และ31 ธัน วาคม 2562 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. สรุ ปบทวิเคราะห์ของผูบ้ ริ หาร
2. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานรวม
3. งบแสดงฐานะการเงินรวม
4. งบกระแสเงินสดรวม
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1.สรุปบทวิเคราะห์ ของผู้บริหาร
ในภาพรวมของผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นั้นสามารถ
วิเคราะห์แยกตามประเภทธุรกิจดังนี้
ธุรกิจเหล็ก
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นั้นเป็ นช่วงเวลาที่บริ ษทั อยู่ระหว่างการดาเนินการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักรเพื่อรองรั บการ
ให้บริ การรับจ้างผลิตเหล็กแท่ง OEM อย่างไรก็ตามจากการแพร่ ระบาดของ โควิด-19 ทาให้บริ ษทั ต้องหยุดเดินเครื่ องจักรในระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2563 ส่ งผลให้แผนการทดสอบสภาพเครื่ องจักรซึ่ งเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือนกุมภาพันธ์ ต้อง
เลื่อนออกไปจนกระทัง่ แล้วเสร็ จสมบูรณ์ ในเมษายน 2563 ในขณะที่บริ ษทั ยังต้องรั บภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่างๆ ที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่นเงินเดือนพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย ฯ จึงทาให้บริ ษทั ีผลขาดทุนจากการดาเนินงานในงวดปัจจุบนั
สถานการณ์ ราคาขายเหล็ก (billets) ในประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ยังคงถูกกดดันจากราคาเหล็กในตรลาดโลกทาให้
ราคาขายเหล็กในประเทศไทยยังไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา
ธุรกิจพลังงาน
ในไตรมาสปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จนสามารถเริ่ มขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ได้
สาเร็ จอีก 1 แห่งคือโครงการนิฮอนมัตซึ 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยโครงการดังกล่าวมีกาลังการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ 1.48
เมกะวัตต์ดีซี และในเดือนกันยายน 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้พฒั นาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองอาโอโมริ ซึ่ งมีกาลังการผลิต
กระแสไฟฟ้ ารวม 7.2 เมกะวัตต์ดีซี จึ งทาให้กลุ่มบริ ษทั สามารถรั บรู ้ รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากทั้ง 2 โครงการในไตร
มาสที่ 1 ปี 2563 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีโครงการไฟฟ้าที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วรวมทั้งสิ้ น 68.6 เม
กะวัตต์ดีซี เมื่อเทียบกับความสามารถในการผลิตไฟฟ้าเมื่อสิ้ นปี 2562 และสิ้ นไตรมาส 1 ปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีความสามารถใน
การผลิตกระแสไฟฟ้ ารวม 67.12 เมกะวัตต์ดีซี และ 60.43 เมกะวัตต์ดีซี ตามลาดับ โดยแหล่งเงินทุนในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
เพิ่มเติมอีก 1 แห่งที่กล่าวข้างต้นนั้นมาจากเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนหนึ่ง และ ได้รับการสนับสนุนวงเงินสิ นเชื่อจาก
ธนาคารพาณิ ชย์บางส่ วน
อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริ ษทั จะมีรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ผลการดาเนินงานในงวดปัจจุบนั ของบริ ษทั ได้รับ
ผลกระทบทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่า งมีนัยสาคัญ กล่าวคืออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน บาทอ่อนค่ า ลง
ประมาณร้ อยละ 9.11 หรื อคิดเป็ น 0.02514 บาทต่อเยน เมื่อเทีบบกับสกุลเงินเยน ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใ ช้ในการดาเนิ นธุ ร กิ จ ที่
ประเทศญี่ปุ่นเป็ นหลัก และเมื่อทาการแปลงค่ารายการคงค้าง ณ สิ้ นงวดตามมาตรฐานการบัญชีจะก่อให้เกิดผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งกระทบต่องบกาไรขาดทุนในงวดปั จจุ บนั 90 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการอ่อนค่าของสกุลเงิน
บาทจะส่ งผลในทางบวกต่อการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศเพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั รับรู ้ผลกาไรจากการแปลง
ค่างบการเงินในต่างประเทศเข้าองค์ประกอบอื่นในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ประมาณ 106 ล้านบาท
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กลุ่มบริ ษทั ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศที่มีความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนไม่ว่าจะเป็ นในญี่ปนเอง
ุ่
และ ในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่ งบริ ษทั อยู่ระหว่างการขอใบอนุ ญาตในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า และคาดว่าจะสามารถขายไฟฟ้ าได้เ พิ่ม ขึ้ น อี ก
ประมาณ 30 เมกะวัตต์ภ ายในปี 2563 แต่ เ นื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด โควิ ด -19 ท าให้ก ารดาเนิ น การต่ า งๆ ใน
ต่ า งประเทศต้องหยุดชะงัก เนื่ อ งจากข้อ ห้ามด้านการเดิน ทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่ งบริ ษ ัท อยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบดังกล่าว
ธุรกิจขนส่ ง
จากการแพร่ ระบาดของ โควิด-19 ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริ ษทั แม่ จนทาให้ตอ้ งหยุดกระบวนการผลิตในระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2563 แล้ว ลูกค้าภายนอกที่กลุ่มบริ ษทั ได้เคยให้บริ การก็ชะลอการขนถ่ายสิ นค้า ลง ในขณะที่บริ ษทั
ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่างๆ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่น เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าเช่า
ฯลฯ จึงทาให้เกิดผลขาดทุนจากการดาเนินงานในงวดปัจจุบนั

ในงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 2 ฉบับคือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 (“TFRS 9”) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (“TFRS 16”) ซึ่ งบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบ
จากการใช้มาตรฐานฉบับใหม่ และผลการประเมินได้บ่งชี้ว่า TFRS 16 ส่ งผลกระทบต่องบการเงินกลุ่มบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ
กล่าวคือกลุ่มบริ ษทั มีสัญญาเช่า ที่ดินและพื้นที่ระยะยาวจานวนมาก ซึ่ งเป็ นลักษณะของสัญญาเช่า ดาเนินงาน เพื่อใช้ติดตั้งระบบ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท้ งั ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย นอกจากนี้ยงั มีสัญญาเช่าอาคารสานักงานกับบุคคลภายนอก
ซึ่ งส่ งผลให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ สินทรัพย์ที่เป็ นสิ ทธิ การเช่าเพิ่มขึ้นรวม 207.3 ล้านบาท หนี้ สินสัญญาเช่า
เพิ่มขึ้นรวม 164.7 ล้านบาท และมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในรู ปของค่าตัดจาหน่ ายสิ ทธิ การเช่าและดอกเบี้ยจ่าย เพิ่มขึ้นจาก
กรณี การรั บรู ้ เป็ นค่าเช่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ประมาณ 0.78 ล้านบาท ซึ่ ง TFRS 16 จะส่ งผลให้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนของ
กลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้น สาหรั บTFRS 9 นั้นมีผลกระทบต่อบริ ษทั แม่สาหรั บสิ นทรั พย์ทางการเงิน (ลูกหนี้ การค้า) ที่คาดว่าจะได้รับ
ชาระเงินเกิน 1 ปี ซึ่ งผลกระทบได้ปรั บปรุ งกับกาไรสะสมต้นงวดเป็ นจานวน 14 ล้านบาทตามข้อกาหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
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2. การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานรวม
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานรวมเปรี ยบเทียบสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
ผลการดาเนินงานรวมสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
รายได้จากการขายและบริ การ - ธุรกิจเหล็ก
รายได้จากการบริ การ - ธุรกิจขนส่ง
รายได้จากการขายและบริ การ - ธุรกิจพลังงานทดแทน
กาไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้า - ธุรกิจพลังงานทดแทน
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริ การ - ธุรกิจเหล็ก
ต้นทุนบริ การ - ธุรกิจขนส่ง
ต้นทุนขายและบริ การ - ธุรกิจพลังงานทดแทน
รวมต้ นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร - ธุรกิจเหล็ก
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร - ธุรกิจขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร - ธุรกิจพลังงานทดแทน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
ต้นทุนทางการเงิน - ธุรกิจเหล็ก
ต้นทุนทางการเงิน - ธุรกิจขนส่ง
ต้นทุนทางการเงิน - ธุรกิจพลังงานทดแทน
รวมต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน) ก่อ นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ สาหรั บงวด
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิแยกตามประเภทของธุรกิจ
กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ - ธุรกิจเหล็ก
กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ - ธุรกิจขนส่ ง
กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ - ธุรกิจพลังงานทดแทน

2563
ล้ านบาท
35.96
2.85
167.35
0.13
1.26
207.55
34.18
3.75
132.86
170.80
36.76
0.90
75.55
91.27
(130.96)
24.97
0.16
74.97
100.10
(231.05)
(3.07)
(211.28)

2562
ล้ านบาท
308.86
1.18
166.22
83.74
0.73
48.15
17.14
626.02
290.62
5.33
126.58
422.54
203.48
37.91
1.09
31.62
132.87
34.27
0.19
76.35
110.81
22.06
(4.90)
17.16

(52.56)
(1.97)
(156.75)
(211.28)

(53.35)
(5.58)
76.10
17.16

เปลี่ ยนแปลง
ล้ านบาท
%
(272.90)
-88.36%
1.67
141.05%
1.12
0.68%
(83.74)
-100.00%
(0.60)
-81.78%
(48.15)
-100.00%
(15.87)
-92.63%
(418.47)
-66.85%
(256.44)
-88.24%
(1.58)
-29.61%
6.27
4.96%
(251.74)
-59.58%
(166.73)
-81.94%
(37.91)
-100.00%
(0.19)
-17.33%
43.93
138.93%
91.27
100.00%
(263.82)
-198.56%
(9.30)
-27.14%
(0.03)
-17.60%
(1.38)
-1.81%
(10.71)
-9.67%
(253.11) -1147.52%
1.83
-37.31%
(228.44) -1331.21%
0.79
3.62
(232.85)
(228.44)

-1.49%
-64.79%
-306.00%
-1331.21%

5

รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
ธุรกิจเหล็ก
รายได้จากการขายและให้บริ การสาหรั บไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มียอดรวม 35.96 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2562
เป็ นจานวน 272.90 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 88.36 ซึ่ งสามารถวิเคราะห์รายการได้ดงั นี้
ธุรกิจเหล็ก
รายได ้จากการขาย
รายได ้จากการใหบริ
้ การ
รวมรายได้

หน่วย: ล ้านบาท
31 มี-ค. 63 31-มี.ค.-62 เปลียนแปลง
่
%
25.91
298.12
-272.21 -91.31%
10.05
10.74
-0.69
-6.42%
35.96
308.86
-272.90 -88.36%

รายได้การจาหน่ายเหล็ก มีจานวน 25.91 ล้านบาทซึ่ งลดลง 272.21 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 91.31 จากงวดเปรี ยบเทียบ
การขายที่ลดลงนั้นเนื่ อ งจากบริ ษ ัทอยู่ร ะหว่า งการทดสอบเครื่ อ งจักรเพื่อ เตรี ย มความพร้ อ มสาหรั บการให้บ ริ ก ารแบบ OEM
อย่างไรก็ตามสิ นค้าที่ผลิตได้จากกระบวนการทดสอบสภาพนั้นได้ทยอยขายให้แก่คู่คา้ ในระหว่างงวดปัจจุบนั จานวน 183 ล้านบาท
แต่เนื่องจากข้อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดให้บริ ษทั ต้องบันทึกรายการต้นทุนการผลิตสิ นค้าที่เกิดขึ้นในช่วงทดสอบ
เครื่ องจักรหลังหักจากรายได้ที่ได้จากการขายสิ นค้าที่ทดสอบสภาพเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนเครื่ องจักร ดังนั้นจึงทาให้รายได้จาก
การขายในงวดปั จจุบนั เป็ นรายได้จากการการซื้ อมาขายไปเท่านั้น กล่าวคือบริ ษทั ซื้ อ billets จากคู่คา้ แล้วขายต่อให้แก่ลูกค้าของ
บริ ษทั แบบมีกาไร เมื่อเทียบกับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ทีบ่ ริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและขายสิ นค้าตามปกติ
ธุรกิจขนส่ ง
รายได้จากการให้บริ การขนส่ งเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมา 1.67 ล้านบาททั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ได้หาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อ
ให้บริ การในการขนส่ ง ในช่วงระหว่างที่บริ ษทั แม่อยูร่ ะหว่างการทดสอบสภาพเครื่ องจักรเพื่อรองรับการผลิตแบบ OEM
ธุรกิจพลังงานทดแทน
รายได้จากการขายไฟฟ้ าในงวดปั จจุบนั มีจานวน 167.35 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากงวดไตรมาส 1 ปี 2562 จานวน 1.12
ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.68 ทั้งนี้เนื่องจากบริ ษทั มีโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้น โดย ณ สิ้ นไตรมาสที่ 1 ปี
2563 และ 2562 (YOY) บริ ษทั มีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้ น 68.60 เมกะวัตต์ดีซี และ 60.13 เมกะวัตต์ดีซี
ตามลาดับ จึงทาให้มีรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 บริ ษท
ั สามารถขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ได้เพิ่มอีก 1 โครงการคือ นิฮอนมัตซึ 3 โดยมีกาลังการผลิต
รวม 1.48 เมกะวัตต์ดีซี จึงรับรู ้รายได้เพิ่มจากโครงการนี้เป็ นจานวน 2 เดือนในงวดปัจจุบนั
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษ ท
ั สามารถเริ่ มขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ได้เพิ่ม 1 โครงการคือ อาโอโมริ โดยมีกาลังการผลิต
รวม 7.2 เมกะวัตต์ดีซี บริ ษทั จึงรับรู ้รายได้เพิ่มเต็ม 3 เดือนในงวดปัจจุบนั อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวตั้งอยูใ่ นภาคเหนือ
ของประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ่ งในไตรมาสที่ 1 ยังเป็ นช่วงคาบเกี่ยวกับฤดูหนาว
 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 บริ ษ ท
ั ได้ขายโครงการโรงไฟฟ้ าจานวน 4 แห่ งเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น
โดยทั้ง 4 โครงการมีกาลังการผลิตรวม 5.37 เมกะวัตต์ดีซี จึงทาให้บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการดังกล่าว
เกือบเต็ม 3 เดือนในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
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กาไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้ า
ธุรกิจพลังงานทดแทน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกาไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้ าในประเทศญี่ปุ่นตามแผนธุ รกิจ เป็ นจานวน
82.22 ล้านบาท เนื่องจากการจาหน่ายโรงไฟฟ้าทั้งหมด 4 โครงการรวมกาลังการผลิต 5.4 เมกะวัตต์ดีซี แต่ในงวดปัจจุบนั บริ ษทั
มิได้มีการจาหน่ายโรงไฟฟ้า
ต้ นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริ การของกลุ่มบริ ษทั ในงวดปัจจุ บนั มียอดรวมทั้งสิ้ น 170.8 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากไตรมาสเดียวกันปี
ก่อนเป็ นจานวน 251.74 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 59.58 การลดลงดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ธุรกิจเหล็ก
ต้นทุนขายและบริ การของธุ รกิจเหล็กในงวดปั จจุบนั ลดลงจากงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นจานวน 256.44 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 88.24 ซึ่ งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากบริ ษทั อยูร่ ะหว่าง
การทดสอบเครื่ องจักรเพื่อเตรี ยมความพร้ อ มสาหรั บ การให้บ ริ การแบบ OEM อย่างไรก็ตามสิ นค้าที่ผลิตได้จากกระบวนการ
ทดสอบสภาพนั้น บริ ษทั ได้ทยอยขายให้แก่คู่คา้ ในระหว่างงวดปัจจุบนั แต่เนื่องจากข้อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดให้
บริ ษทั บันทึกรายการต้นทุนสิ นค้าที่เกิดขึ้นในช่วงทดสอบเครื่ องจักรและได้ขายไปเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนเครื่ องจักรและทยอยตัว
ค่าเสื่ อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ของเครื่ องจักร ซึ่ งบริ ษทั ได้ทดสอบเครื่ องจักรและกระบวนการผลิตแล้วเสร็ จในเดื อ น
เมษายน 2563
ธุรกิจพลังงานทดแทน
ต้นทุนการขายไฟฟ้าในงวดปัจจุบนั แสดงอยูท่ ี่ 132.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.27 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.96 โดยการ
เพิ่มขึ้นเนื่ องมาจากบริ ษทั มีโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ งคือ อาโอโมริ และ นิ ฮอนมัตซึ 3 จึ งทาให้มีตน้ ทุนการขาย
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเสื่ อมราคา ค่าบารุ งรักษา ฯ เป็ นต้น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ในงวดปัจจุบนั มีท้ งั สิ้ น 144.88 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนสุ ทธิ 74.26 ล้านบาท ซึ่ งสามารถวิเคราะห์แยกตามแต่ละประเภทธุรกิจที่สาคัญได้ดงั นี้
ธุรกิจเหล็ก
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรั บไตรมาสปั จจุบนั รวมทั้งสิ้ น 30.17 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากงวดเปรี ยบเทียบซี่ งมีจานวน
37.91 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงรวม 7.75 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารส่ วนใหญ่เกิดจาก
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 บริ ษทั มีการปรับโครงสร้ างพนักงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ทาให้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง
รวม 10.57 ล้านบาท ซึ่ งในงวดปัจจุบนั ไม่มี
 เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานลดลง 1.24 ล้านบาทเกิดจากจานวนพนักงานที่ลดลง และหยุกกระบวนการผลิต
จากผลกระทบของ โควิด-19 ทาให้ไม่มีค่าสวัสดิการล่วงเวลาต่างๆ
 ค่าบริ การทางวิชาชีพที่ปรึ กษากฎหมายลดลงจากปี ก่อน 0.5 ล้านบาท
 บริ ษทั ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ทาให้ตอ้ งโดนค่าปรับจากการยกเลิกคาสั่งซื้ อล่วงหน้าเป็ นจานวน 6.3 ล้าน
บาท
ธุรกิจพลังงานทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรั บไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีรวม 22.54 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากงวดเปรี ยบเทียบซี่ งมีจานวน
31.62 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงรวม 9.08 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่ องจากการบริ หารจัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น การลดลงของ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารส่ วนใหญ่เกิดจาก
 ค่าบริ การทางวิชาชีพลดลงจากปี ก่อน 3.8 ล้านบาท
 เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานลดลงรวม 2.5 ล้านบาท
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2.05 ล้านบาท
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ในไตรมาส 1 ปี 2563 กลุ่ มบริ ษ ัท มี ผ ลขาดทุ น จากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ย งั ไม่ เ กิด ขึ้ นจริ ง เป็ นจานวน 90.92 ล้านบาท
ในขณะที่งวดเปรี ยบเทียบนั้นมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นจานวน 52.58 ล้านบาททั้งนี้ เนื่ องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็ นเงิน
ไทยบาทเทียบกับเงินสกุลเยนนั้นอ่อนค่าลงประมาณ 0.02514 บาทต่อเยน ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 นั้นเงินสกุลไทยบาท
แข็งค่าขึ้นที่ 0.005883 บาทต่อเยน ทาให้เมื่อมีการแปลงค่ารายการทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีน้ นั มีผลขาดทุนในงวด
ปัจจุบนั และ มีกาไรในงวดเปรี ยบเทียบ โดยการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นส่ วนใหญ่เกิดขึ้นในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ้ ง
อัตราแลกเปลี่ยนที่สาตัญสามารถแสดงได้ดงั นี้
อัตราแลกเปลีย
่ นถัวเฉลีย
่ ณ 31 ธันวาคม 2562
อัตราแลกเปลีย
่ นถัวเฉลีย
่ ณ 31 มีนาคม 2563
ผลต่าง

ไตรมาสที่ 1 2563
0.27594
0.30108
0.02514
9.11%

ไตรมาสที่ 1 2562
0.293089 อัตราแลกเปลีย
่ นถัวเฉลีย
่ ณ 31 ธันวาคม 2561
0.287206 อัตราแลกเปลีย
่ นถัวเฉลีย
่ ณ 31 มีนาคม 2562
-0.005883 ผลต่าง
-2.01%

ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดปั จจุ บนั มีจานวนทั้งสิ้ น 100.1 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดไตรมาส 1 ปี ก่อนมีจานวน
110.81 ล้านบาท ซึ่ งลดลงรวมทั้งสิ้ น 10.71 ล้านบาท ซึ่ งสาเหตุหลักของการลดลงนั้นเกิดจากธุรกิจเหล็กซึ่ งมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทาง
การเงิ น ลดลง 9.30 ล้า นบาท ทั้งนี้ เนื่ อ งจากบริ ษทั ได้ชาระคื นหุ ้น กูใ้ นระหว่ างปี 2562 กว่ า 1,252 ล้า นบาท ดังนั้น จึ งท าให้มี
ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี ก่อน
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3. งบแสดงฐานะการเงินรวม
สิ นทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีม่ ีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
ส่วนของเงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระค้ าประกันทีถ่ งึ กาหนดไถ่ถอนภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้ กรมสรรพากร
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระค้ าประกัน - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดภายในหนึ่ งปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เ พื่อการลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการใช้สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์

31 มี.ค. 63
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 62
ล้ านบาท

62.85
306.51
625.75
557.46
190.94
202.23
64.88
2,010.62

107.24
272.19
567.32
501.25
409.79
191.08
67.00
2,115.88

344.14
22.15
6,684.45
207.29
1,589.83
8.47
77.15
8,933.47
10,944.08

289.10
22.15
6,255.51
1,483.75
8.59
106.03
8,165.13
10,281.01

เปลี่ ยนแปลง
ล้ านบาท
%

(44.40)
34.32
58.43
56.21
(218.85)
11.14
(2.12)
(105.26)

-41.40%
12.61%
10.30%
11.21%
-53.41%
5.83%
-3.16%
-4.97%

55.04 19.04%
0.00%
0.00%
428.94
6.86%
207.29 100.00%
106.08
7.15%
(0.12) -1.44%
(28.88) -27.23%
768.34 9.41%
663.08
6.45%

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรั พย์รวมทั้งสิ้ น 10,944.08 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมาจานวน 663.08
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.45 โดยสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม 10,281.01 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
การลดลงของสิ นทรัพย์หมุนเวียน 105.26 ล้านบาท และ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 768.34 ล้านบาท ซึ่ งสามารถวิเคราะห์ได้
ดังนี้
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สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรั พย์หมุนเวียนลดลงจากปี ที่ผ่านมารวม 105.26 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.97 ซึ่ งการลดลงเกิดจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้
 เงินสดลดลง 44.40 ล้านบาทซึ่ งเกิดจากจากกิจกรรมการดาเนินงาน การลงทุน และ การจัดหาเงินของกลุ่มกิจการใน
ระหว่างงวด
 สิ นค้าคงเหลือลดลง 218.85 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 53.41 จากปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่ องจากเหล็กได้มีการนาสิ นค้า
คงเหลือเข้าสู่ กระบวนการทดสอบสภาพเครื่ องจักรในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และสิ นค้าที่ได้จากการทดสอบ
สภาพได้มีการทยอยจาหน่ ายให้แก่บุคคลภายนอก สิ นค้าคงเหลือจะถูกปรั บมูลค่าให้เป็ นมูลค่าตามราคาที่คาดว่าจะ
ได้รับซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
 เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้เพิ่ มขึ้น 34.32 ล้านบาทซึ่ งเกิดจากธุ รกิจพลังงานทดแทนได้มีการนาเงิ น ฝาก
ธนาคารไปเป็ นหลักประกันสาหรับวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์ และ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เพิม่ ขึ้นรวม 58.43 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นเงินฝากธนาคารที่บริ ษทั สารองไว้ตามเงื่อนไขสัญญา
เงินกูก้ บั ธนาคารพาณิ ชย์
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – เพิ่มขึ้นในระหว่างงวดรวม 56.21 ล้านบาทซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ ค่าขายไฟฟ้ า ของ
โครงการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น โดยการเพิ่มขึ้นนั้นเป็ นไปตามฤดูกาล กล่าวคือในเดือนมีนาคมซึ่ งเริ่ มเข้าสู่ ฤดูใบไม้ผลิ
โรงงานไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าในเดือนธันวาคมซึ่ งเป็ นฤดูหนาว (เดือนเปรี ยบเทียบ)
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจานวน 8,933.47 ล้านบาทขึ้นจากปี ที่ผ่านมา 768.34 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 9.41 โดยการเพิ่มขึ้นนที่สาคัญเกิดจาก
 เงิ น ฝากธนาคารที่ มีภ าระค้ าประกันเพิ่ มขึ้น รวม 55.04 ล้า นบาทซึ่ งเกิ ดจากธุ ร กิจ พลังงานทดแทน ซึ่ งเป็ นเงินฝาก
ธนาคารที่บริ ษทั สารองไว้ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารพาณิ ชย์
 สิ ทธิการใช้ทรัพย์สิน – ในปี 2563 สภาวิชาชีพได้ประกาศเริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (“TFRS 16”)
ทาให้กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้รายการสิ ทธิ การใช้ที่ดิน และพื้นที่ ตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานระยะยาวเป็ นสิ ทธิ การใช้ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวดรวมสุ ทธิ 207.29 ล้านบาท
 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เพิ่มขึ้นรวม 535.02 ล้านบาททั้งนี้เนื่องจาก
o ธุรกิจเหล็ก – ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 41.59 ล้านบาท โดยในระหว่างงวดบริ ษทั ได้รับรู ้ ตน้ ทุน
การทดสอบสภาพเครื่ องจักรในระหว่างงวดปัจจุ บนั เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 53.45 ล้านบาท โดยยังไม่ได้เริ่ มคิด ค่า
เสื่ อมราคาเนื่ องจากการทดสอบสภาพเครื่ องจักรและกระบวนการผลิตยังไม่แล้วเสร็ จ โดยในระหว่างงวด
บริ ษทั ได้รับรู ้ค่าเสื่ อมราคาทั้งสิ้ น 11.9 ล้านบาท
o ธุรกิจพลังงานทดแทน : ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ - ในระหว่างงวดบริ ษทั ได้ซ้ื อทรัพย์สินเพิ่ม 14.1 ล้านบาทและรับรู ้ค่าเสื่ อม
ราคารวม 69.87 ล้า นบาท จัดประเภทรายการเป็ นสิ นทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้อ ัน เนื่ องจากมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 รวม 6 ล้านบาท และ มีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้นรวม
449.1 ล้านบาท
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 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 106 ล้านบาทจากปี ที่ผ่านมาเนื่องจากผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงินรวม 128.1 ล้านบาท และ รับรู ้ค่าตัดจาหน่ายในระหว่างงวดรวม 22.1 ล้านบาท
หมายเหตุ : เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็ นสกุลเงินไทยบาทนั้นอ่อนลงเมื่อเทียบกับสกุลเยน จึงทาให้มี
ผลต่างจากการแปลงค่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงฐานะการเงินรวม
หนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
หนี้สิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการทีไ่ ม่เ กี่ยวข้องกัน
ภาษีเ งินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้ กรมสรรพากร
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นหมุนเวียน
หนี้สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้ สินสาหรับต้นทุนการรื้ อถอนสถานทีเ่ ช่า
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ น

31 มี.ค. 63
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 62
ล้ านบาท

เปลี่ ยนแปลง
ล้ านบาท
%

210.10
207.82
3,467.50
16.06
280.56
1.97
51.11
78.26
4,313.38

190.58
19.52 10.24%
327.31 (119.49) -36.51%
2,166.53 1,300.97 60.05%
16.06 100.00%
219.49
61.07 27.82%
5.38
(3.40) -63.30%
58.31
(7.20) -12.35%
5.68
72.58 1277.05%
2,973.29 1,340.08 45.07%

5,378.01
148.60
31.69
14.98
7.80
20.05
5,601.13
9,914.50

6,087.72
30.90
14.10
7.16
19.74
6,159.61
9,132.91

(709.71) -11.66%
148.60 100.00%
0.79
2.55%
0.89
6.29%
0.64
8.94%
0.31
1.55%
(558.49) -9.07%
781.59
8.56%

หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินรวม 9.914.50 ล้านบาทและ 9,132.91 ล้านบาท ตามลาดับ
ซึ่ งเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 781.59 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่ของการเพิ่มขึ้นสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
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หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนเพิม่ ขึ้นจากปี ที่ผ่านมารวม 1,340.08 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 45.07 ซึ่ งการเพิม่ ขึ้นที่สาคัญสามารถ
วิเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจากปี ที่ผ่านมา 119.49 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจาก
o ธุรกิจเหล็ก : เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 178.06 ล้านบาท เนื่องจาก
 รายได้รับล่วงหน้าลดลง 187.6 ล้านบาท โดยในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ได้คืนเงินรับล่วงหน้าค่า
สิ นค้าที่ได้รับจากลูกค้าแห่ งหนึ่ งในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ทั้งจานวนเป็ นเงิน 182.5 ล้านบาท ทั้งนี้
เนื่ องจากเกิดสถานการณ์ การแพร่ ระบาด โควิด-19 ทาให้แผนการทดสอบสภาพเครื่ องจักรและ
กระบวนการผลิตต้องเลื่อนออกไป จึงทาให้ไม่สามารถส่ งมอบสิ นค้าได้ตามกาหนด
 เจ้าหนี้ อื่นๆ ลดลงรวม 18 ล้านบาท เนื่ องจากในเดือนธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้เริ่ มเดินเครื่ องจักร
เพื่อทดสอบการผลิตสิ นค้า ดังนี้ จึงมีเจ้าหนี้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเช่นค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปา
เป็ นต้น แต่ ใ นเดื อ นมี น าคม 2563 บริ ษ ัท ยังคงหยุดการผลิ ตจาก โควิ ด -19 จึ งท าให้มีเ จ้า หนี้ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตลดลง
 เจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น 27 ล้านบาทเป็ นเจ้าหนี้ คา้ งชาระค่าเหล็กแท่งที่บริ ษทั ได้ซ้ื อมาเพื่อจาหน่าย
ให้แก่ลูกค้าแบบมีกาไร
o ธุ ร กิ จ พลังงานทดแทน : เจ้า หนี้ การค้า และเจ้าหนี้ อื่ นเพิ่ มขึ้ น 59.18 ล้า นบาท ซึ่ งเกิ ด จากการรั บ รู ้ เจ้าหนี้
ค่าบริ การการบารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ าและดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มในระหว่างงวด ซึ่ งมีกาหนดชาระปี ละ 2 ครั้ งคือ
เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน
 ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เพิ่มขึ้น 1,300 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากจากหุ ้นกู ้ของธุ รกิจ
เหล็กได้ถูกจัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากจะทยอยครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี เป็ นจานวน 1,129 ล้านบาท
ที่เหลือเกิดจากผลกระทบของการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 61.07 ล้านบาทเนื่องจากธุรกิจเหล็กได้ออกตัว่ สัญญาใช้
เงินมูลค่าตามหน้าตัว๋ 50 ล้านบาทในระหว่างไตรมาสที่ 1 ทีเหลืออีก 10 ล้านบาทเกิดจากธุรกิจพลังงานทดแทน
 หนี้ สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 72.58 ล้านบาทโดยส่ วนใหญ่เกิดจากธุ รกิจพลังงานทดแทนได้รับเงินมัดจาล่วงหน้าค่า
จัดหาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นจานวนเงิน 160 ล้านเยนและมีภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกาหนด
ชาระจากการโอนโครงการไฟฟ้าให้บริ ษทั ในเครื ออีกประมาณ 40.7 ล้านเยน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจากปี ที่ผ่านมารวม 558 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 9 ทั้งนี้เกิดจาก
 เงินกูย้ ืมระยะยาวลดลง 709.71 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากหุ ้นกูข้ องธุ ร กิจเหล็กได้ถูกจัด ประเภทเป็ นหนี้ สิ น
หมุนเวียน เนื่ องจากจะทยอยครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี เป็ นจานวน 1,129 ล้านบาท ที่เหลือเกิดจากผลกระทบของ
การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน 419.73 ล้านบาท
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 หนี้สินตามสัญญาเช่า 164.44 ล้านบาทเกิดจากการรับรู้รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ซึ่ ง
บริ ษทั ได้รับรู ้ ภาระหนี้ สิน ตามสั ญญาเช่า ดาเนิ น งานระยะยาว เป็ นภาระหนี้ สินของกลุ่ มบริ ษ ัท ตามข้อ กาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี โดยส่ วนใหญ่แล้วภาระหนี้สินเกิดจากธุรกิจพลังงานทดแทนเนื่องจากมีการเช่าที่ดิน และ พื้นที่เพื่อ
ใช้เป็ นสถานที่ต้ งั ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 1,040,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 800,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
กาไร (ขาดทุ น) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ ้น
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้ นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น

31 มี.ค. 63
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 62
ล้ านบาท

เปลี่ ยนแปลง
ล้ านบาท
%

1,040.00

1,040.00

-

0.00%

800.00
380.85
(5.52)

800.00
380.85
(5.52)

-

0.00%
0.00%
0.00%

15.40
(236.93)
(29.88)
923.92
105.67
1,029.59
10,944.08

15.40
(31.58)
(123.35)
1,035.79
112.30
1,148.10
10,281.00

0.00
(205.34)
93.47
(111.88)
(6.64)
(118.51)
663.08

0.00%
650.17%
-75.77%
-10.80%
-5.91%
-10.32%
6.45%

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 1,029.59 ล้านบาท และ 1,148.10 ล้าน
บาท ตามลาดับ ซึ่ งลดลงเป็ นจานวนสุ ทธิ 118.51 ล้านบาท ซึ่ งการลดลงสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
 กาไรสะสมลดลง 205.34 ล้านบาทเนื่องจากขาดทุนจากการดาเนินงานในระหว่างงวดของบริ ษท
ั ใหญ่ 191.11 ล้าน
บาทและผลของการรับรู ้การด้อยค่าของลูกหนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ซึ่ งสภาวิชาชีพ
ประกาศให้ปฏิบตั ิใช้เป็ นครั้งแรกในปี 2563 และมีผลกระทบปรับปรุ งต่อกาไรสะสมต้นงวดทาให้ลดลงเป็ น
จานวน 14.22 ล้านบาท
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องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เพเมขึ้น 93.47 ล้านบาทเกิดจากการแปลงค่างบการเงินซึ่ งอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลเยน จึงทาให้บริ ษทั มีผลกาไรจากการแปลงค่างบการเงินและรับรู ้เข้า
องค์ประกอลอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 93.47 ล้านบาท



ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย ลดลง 6.6 ลบ. เกิดจากขาดทุนในระหว่างงวดที่ปัน
ส่ วนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย 20.1 ล้านบาท และมีผลกาไรจากการแปลงค่างบการเงินและรับรู ้เข้าองค์ประกอลอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 13.5 ล้านบาท

4. งบกระแสเงินสดรวม สาหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563


ในต้นงวดปัจจุบนั บริ ษทั ได้แสดงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นจานวน 107.24 ล้านบาท โดยมียอดกระแส
เงิ น สดลดลงสุ ท ธิ จ ากทุ ก กิ จ กรรมจ านวน 44.4 ล้า นบาทเป็ นผลสุ ท ธิ จ ากกระแสเงิ น สดรั บ สุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรม
ดาเนิ นงาน กิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจ่ ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน ทาให้บริ ษทั แสดงรายการเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวดเท่ากับ 62.84 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
 กลุ่มบริ ษท
ั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 87.97 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
 กลุ่มบริ ษท
ั มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 164.16 ล้านบาท เนื่องจากการนาเงินฝากธนาคาร
ไปเป็ นหลักประกันสาหรั บวงเงินกูย้ ืมเพิ่มเติมของบริ ษทั ในเครื อและมีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
ตามเงื่อนไขของธนาคารเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
 กลุ่มบริ ษ ท
ั มีเงินสดสุ ทธิ ใ ช้ไปในกิจ กรรมจัดหาเงิน 27.56 ล้านบาท ซึ่ งเกิดจากการออกตัว๋ สั ญญาใช้เ งิ น
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนาวิล จิรธรรมศิริ)
ประธานกรรมการบริ หาร

