วันที่ 9 มิถุนายน 2563
เรื่อง นําสงการวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis)
สําหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผลการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกวารอยละ 20
เรียน กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามที่บริษัทฯไดนําสงงบการเงินรวมสําหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ปรากฏผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
เมื่อเทียบกับงบการเงินรวมของปกอน มีกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปลี่ยนแปลงเกินกวารอยละ 20 บริษัทฯขอชี้แจงคําอธิบายและวิเคราะห
ผลการดําเนินงาน สําหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
1. ผลการดําเนินงาน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562
งบการเงินรวม
รายไดจากการขายและการใหบริการ
รายไดจากการใหบริการรับเหมากอสราง
รายไดรวม
ตนทุนขายและบริการในประเทศ
ตนทุนการใหบริการรับเหมากอสราง
ตนทุนขายและบริการรวม
กําไรขั้นตนจากขายและใหบริการ
กําไรขั้นตนจากใหบริการรับเหมากอสราง
กําไรขั้นตนรวม
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
สวนไดเสียไมอยูในอํานาจควบคุมในบริษัทยอย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของบริษัท
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของบริษัทตอหุน (บาท)

ไตรมาส 1 ป 2563
ลานบาท
466
35
501
364
26
390
102
9
111
34
(135)
10
11
(10)
11
2
(5)
8
0.013
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%
93%
7%
100%

78%

22%
7%
(27%)
2%
2%
(2%)
2%
0%
(1%)
1.60%

ไตรมาส 1 ป 2562
ลานบาท
470
17
487
357
14
371
113
3
116
36
(113)
39
8
(9)
38
(1)
(13)
24
0.040

เปลี่ยนแปลง

%
ลานบาท
97%
(4)
3%
18
100%
14
7
12
76%
19
(11)
6
24%
(5)
7%
(2)
(23%)
(22)
8%
(29)
2%
3
(2%)
(1)
8%
(27)
(0%)
3
(3%)
8
4.93%
(16)
(0.027)

%
(1%)
106%
3%
2%
86%
5%
(10%)
200%
(4%)
(6%)
(19%)
(74%)
38%
(11%)
(71%)
300%
62%
(67%)
(67%)

1.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงานโดยรวม
สําหรับไตรมาส 1 ป 2563 งบการเงินรวมของบริษัท มีรายไดรวม 501 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปกอน 14
ลานบาท หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 3 โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากรายไดงานรับเหมากอสรางในประเทศ โดยในปนี้บริษัทมีแผน
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานการตลาดและการผลิต และเพิ่มผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและเพิ่มยอดขาย
รวมทั้งขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง เพื่อสรางรายไดที่มั่นคงในอนาคต ถึงแมวาจะมีผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในชวงไตรมาสที่ 2 ก็ตาม แตบริษัทฯ มีความเชื่อวาแนวโนมรายไดจะปรับตัวดีขึ้น
ตอไป
รายไดรวม
งบการเงินรวมของบริษัท มีรายไดรวมในไตรมาส 1 ปนี้ 501 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปกอน 14 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 3 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากยอดรายไดงานรับเหมากอสรางในประเทศ โดยรายไดรวมในไตรมาส 1 ปนี้ ประกอบดวย
- รายไดจากการขายเฟอรนิเจอร อาคารสําเร็จรูปอเนกประสงคและผนังกั้นน้ําในประเทศ มีรายไดจํานวน 426 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปกอน 3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1
- รายไดกลุมธุรกิจพลังงานทดแทน มีรายไดจํานวน 40 ลานบาท ลดลงจากปกอน 7 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 15
- รายไดจากการใหบริการรับเหมากอสรางในประเทศ มีงานรับเหมากอสราง 3 โครงการ รวมจํานวน 35 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 18 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 106
รายไดอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท มีรายไดอื่นในไตรมาส 1 ปนี้ ลดลงจากไตรมาส 1 ปกอน 2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6 ซึ่ง
รายไดอื่นในไตรมาส 1 ปนี้ สวนใหญเปนรายไดจากเงินปนผล กําไรจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในการซื้อหุนของบริษัทรวม
เพิ่มเติม โดยมีผลใหเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอย และกําไรจากการขายเงินลงทุนบางสวนในบริษัทยอย
ตนทุนขายและคาใชจาย
- งบการเงินรวมของบริษัท มีตนทุนขายรวมในไตรมาส 1 ปนี้ จํานวน 390 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปกอน 19 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5 สําหรับอัตราสวนตนทุนขายรวมตอรายไดรวมของไตรมาส 1 ป 2563 และ ไตรมาส 1 ป 2562 เทากับรอย
ละ 78 และ 76 ตามลําดับ
- งบการเงินรวมของบริษัท มีคาใชจายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปนี้ จํานวน 135 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
1 ปกอน 22 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากคาใชจายในการขนสงและติดตั้งกลุมสินคาหองน้ําสําเร็จรูป และ
เงินเดือน สําหรับอัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวม ไตรมาส 1 ป 2563 และ ไตรมาส 1 ป 2562 เทากับรอยละ
27 และ 23 ตามลําดับ
- งบการเงินรวมของบริษัท มีตนทุนทางการเงินในไตรมาส 1 ปนี้ จํานวน 10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปกอน 1
ลานบาท สวนใหญเปนคาดอกเบี้ยเงินกูยืมสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุน จากการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ที่ประเทศญี่ปุน ที่ลงทุนโดย บริษัท บางพระกรีนเอนเนอรจี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัท และ เงินกูยืมสถาบัน
การเงินในประเทศเพื่อใชลงทุนในกิจการพลังงานทดแทน
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กําไรขั้นตน
งบการเงินรวมของบริษัท มีกําไรขั้นตนในไตรมาส 1 ป 2563 จํานวน 111 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปกอน 5 ลาน
บาท หรือลดลงรอยละ 4 อัตรากําไรขั้นตนไตรมาส 1 ป 2563 และไตรมาส 1 ป 2562 เทากับรอยละ 22 และ 24 ตามลําดับ โดยกําไร
ขั้นตนลดลง เนื่องจากในไตรมาส 1 ปนี้ มียอดขายในกลุมสินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนคอนขางต่ําเพิ่มขึ้น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบการเงินรวมของบริษัท ไตรมาส 1 ป 2563 มีกําไรสุทธิ 8 ลานบาท และไตรมาส 1 ป 2562 มีกําไรสุทธิ 24 ลานบาท
ลดลงจากปกอน 16 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 67 เนื่องจากมีตนทุนขายที่เพิ่มขึ้น และคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส 1 ปกอน สําหรับอัตรากําไรสุทธิของไตรมาส 1 ป 2563 มีอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 1.60 และในไตรมาส 1 ป 2562 มีอัตรา
กําไรสุทธิ รอยละ 4.93
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2. ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ 31 มีนาคม
ณ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
เปลี่ยนแปลง
2563
2562
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท
%
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
574 10%
826 16%
(252) (31%)
ลูกหนี้การคาสุทธิ
179
3%
272
5%
(93) (34%)
สินคาคงเหลือสุทธิ
330
6%
220
4%
110
50%
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
276
5%
215
4%
61
28%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
1,359 24%
1,533 29%
(174) (11%)
เงินลงทุน
886 16%
833 16%
53
6%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
3,117 55%
2,787 53%
330
12%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
293 5%
87 2%
206 237%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
4,296 76%
3,707 71%
589
16%
รวมสินทรัพย
5,655 100%
5,240 100%
415
8%
หนี้สินและสวนของผูถอื หุน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
63
1%
0
0%
63 100%
93
2%
53
1%
40 75%
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษทั ทีเ่ กี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด 1 ป
249
4%
261
5%
(12) (5%)
เจาหนี้การคา
165
3%
203
4%
(38) (19%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
466
8%
427
8%
39
9%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
1,036 18%
944 18%
92
10%
11%
1,544 27%
1,396 26%
148
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน
53
1%
39
1%
14
36%
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
212
4%
37
1%
175 473%
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
1,809 32%
1,472 28%
337
23%
รวมหนี้สิน
2,845 50%
2,416 46%
429
18%
สวนของผูถือหุนของบริษทั
2,498 44%
2,481 47%
17
1%
สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุมในบริษัทยอย
312
6%
343
7%
(31)
(9%)
รวมสวนของผูถือหุน
2,810 50%
2,824 54%
(14)
(0%)
รวมหนี้สินและสวนของผูถ ือหุน
5,655 100%
5,240 100%
415
8%
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2.1 การวิเคราะหฐานะการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพยรวม
ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2563 งบการเงินรวมของบริษัท มีสินทรัพยรวม 5,655 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 415 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8 สวนใหญเพิ่มขึ้นจาก สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
และ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
โครงสรางสินทรัพยรวมของงบการเงินรวมของบริษัท ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดรอยละ 10 ลูกหนี้การคาสุทธิรอยละ 3 สินคาคงเหลือสุทธิรอยละ 6 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นรอยละ 5 เงินลงทุนใน
กิจการของบริษัทรวมและบริษัทอื่นรอยละ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิรอยละ 55 และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นรอยละ 5
ในขณะที่โครงสรางสินทรัพยรวมของสิ้นปกอน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรอยละ 16 ลูกหนี้การคาสุทธิรอย
ละ 5 สินคาคงเหลือสุทธิรอยละ 4 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นรอยละ 4 เงินลงทุนในกิจการของบริษัทรวมและบริษัทอื่นรอยละ 16
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิรอยละ 53 และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นรอยละ 2
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2563 มีจํานวน 574 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน 252
ลานบาท มีรายการดังนี้
เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 47 ลานบาท สวนใหญใชไปในการซื้อสินคา เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อสินคา
ชําระเจาหนี้ และชําระหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน 240 ลานบาท สวนใหญใชไปในการกอสรางสิ่งปลูกสราง และซื้อเครื่องจักร ที่
จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และ ผลจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
มีผลใหสถานะเปนบริษัทรวม ทําใหสูญเสียกระแสเงินสดในงบการเงินรวมของบริษัท
เงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 7 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและ
บริษัทที่เกี่ยวของ
เงินสดไดมาจากผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยทางออมที่เปนเงินตราตางประเทศ จํานวน 28
ลานบาท มาจากการเขาลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ประเทศญี่ปุน ผานบริษัท บางพระกรีนเอนเนอรจี จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ
- ลูกหนี้การคา ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2563 มีจํานวน 179 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน 93 ลานบาท ลูกหนี้การคา
ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2563 แบงเปนลูกหนี้ยังไมถึงกําหนดชําระรอยละ 93 เกินกําหนดชําระนอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน รอยละ 5 และ
มากกวา 3 เดือนขึ้นไป รอยละ 2 อยางไรก็ตามลูกหนี้ดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยไดติดตามดูแลการเรียกชําระหนี้อยางใกลชิด
ทั้ง นี้ บริ ษัท จะพิ จารณาความเป นไปได ที่จ ะไดรั บ ชํา ระหนี้ ประกอบกับ กรณีลู กหนี้บ างรายที่อ ยูร ะหว างการติ ด ตามหนี้ จะ
ดําเนินการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ มียอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวนเงิน 4
ลานบาท สําหรับอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ เทากับ 10.19 เทา สิ้นปกอนเทากับ 9.22 เทา และระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ เทากับ 36 วัน สิ้นปกอนเทากับ 40 วัน ซึ่งอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้เพิ่มขึ้น และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ลดลง เนื่องจาก ณ สิ้นไตรมาสนี้มีคาเฉลี่ยของลูกหนี้คงเหลือลดลง
- สินคาคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2563 มีจํานวน 330 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 110 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 50 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากสินคาของกลุมเฟอรนิเจอร และ สินคาสําเร็จรูปของกลุมพลังงานทดแทน สําหรับอัตรา
หมุนเวียนของสินคาคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ เทากับ 6.32 เทา และสิ้นปกอนเทากับ 7.48 เทา ลดลงจากปกอนเนื่องจากมีมูลคา
สินคาคงเหลือเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
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- เงินลงทุน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ มีจํานวน 886 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 53 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
6 เนื่องจากการรับรูสวนแบงในผลกําไรตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวมเพิ่มขึ้น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ มีจํานวน 3,117 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 330 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12 เปนจํานวนเพิ่มขึ้นสุทธิ สวนใหญเพิ่มขึ้นจาก การขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ในรูปแบบ
ของสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักร ในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสุราษฎรธานี และ การรับรูรายการหลังการจัดทํางบการเงินรวม
กรณีการเปลี่ยนโครงสรางเงินลงทุนจากบริษัทรวมรายหนึ่งมาเปนบริษัทยอย
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ มีจํานวน 293 ลานบาท เพิ่มขึน้ 206 ลานบาท หรือเพิ่มขึน้
รอยละ 237 สวนใหญเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับรูสินทรัพยสิทธิการใชตามสัญญาเชาที่ดินในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ที่ประเทศญี่ปนุ ที่ลงทุนโดย บริษัท บางพระกรีนเอนเนอรจี จํากัด ซึ่งเปนบริษทั ยอยทางออมของบริษทั ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา ที่เริ่มบังคับใชในป 2563
หนี้สินรวม

ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ งบการเงินรวมของบริษัท มีหนี้สินรวม 2,845 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 429 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ จากหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
- เงิ นกู ยื มระยะสั้ นจากสถาบั น การเงิ น ณ สิ้น ไตรมาส 1 ป นี้ จํ า นวน 63 ล านบาท เกิ ด จากเงิ น กูยื ม เพื่ อ ซื้ อ
เครื่องจักรของกลุมพลังงานทดแทน และ ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัทยอยแหงหนึ่งเพื่อใชในการดําเนินงาน
- เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ จํานวน 93 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 40
ลานบาท คิดเปนรอยละ 75 สวนใหญเปนเงินกูยืมของบริษัทในกลุมพลังงานทดแทน ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัท กูจาก
บริษัทที่เกี่ยวของกัน เพื่อใชจายในกิจการ
- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนที่ถึงกําหนดใน 1 ป ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ จํานวน 249 ลานบาท เปน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศเพื่อใชลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ประเทศญี่ปุน และ จากเงินกูยืม
จากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุน เพื่อใชกอสรางในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ประเทศญี่ปุน ที่ลงทุนโดย บริษัท
บางพระกรีนเอนเนอรจี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ มีจํานวน 466 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 39 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 9 สวนใหญเปนเงินรับลวงหนาจากลูกคาในกลุมธุรกิจหองน้ําสําเร็จรูป
- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ จํานวน 1,544 ลานบาท เพิ่มขึ้น 148 ลานบาท จาก
การแปลงคางบการเงินในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ประเทศญี่ปุน ที่ลงทุนโดย บริษัท บางพระกรีนเอนเนอรจี จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัท ในสวนของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุน เพื่อใชในการดําเนินกิจการ โดย
ในชวงไตรมาส 1 ปนี้ คาเงินบาทมีแนวโนมออนคาลง
- หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ มีจํานวน 212 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 175 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 473 เพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับรูหนี้สินตามสัญญาเชาที่ดินในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ประเทศญี่ปุน ที่
ลงทุนโดย บริษัท บางพระกรีนเอนเนอรจี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัท ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา ที่เริ่มบังคับใชในป 2563
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สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ งบการเงินรวมของบริษัท มีสวนของผูถือหุนรวม จํานวน 2,810 ลานบาท สิ้นปกอนจํานวน
2,824 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน 14 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาส 1 ปนี้ สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุมในบริษทั ยอยมียอด
คงเหลือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน และ จากการจายเงินปนผลในไตรมาส 1 ปนี้ ของบริษัทยอย
มูลคาหุนตามบัญชี ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ เทากับ 4.74 บาทตอหุน สิ้นปกอนเทากับ 4.76 บาทตอหุน ลดลงจากสิ้นป
กอน 0.02 บาทตอหุน

2.2 สภาพคลองและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
งบกระแสเงินสด สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงินรวม
หนวย : ลานบาท
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
(47)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการลงทุน
(240)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
7
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษทั ยอยทางออมที่
28
เปนเงินตราตางประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(252)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
826
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
574
สภาพคลองของงบการเงินรวมของบริษทั สําหรับ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด เทากับ
574 ลานบาท สิ้นปกอนเทากับ 826 ลานบาท มีกระแสเงินสดลดลงจากสิ้นปกอน 252 ลานบาท เนือ่ งจาก
- กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 47 ลานบาท สวนใหญใชไปในการซื้อสินคา 22 ลานบาท
จายเงินลวงหนาเพื่อซื้อสินคาในกลุมหองน้ําสําเร็จรูป 37 ลานบาท จายชําระเจาหนี้การคาทั่วไป 26 ลานบาท และชําระหนี้สิน
หมุนเวียนอื่น 28 ลานบาท
- กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน 240 ลานบาท สวนใหญใชไปในการกอสรางสิ่งปลูกสราง และซื้อ
เครื่องจักร ที่จังหวัดอุทัยธานี และสุราษฎรธานี เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน จํานวน 73 ลานบาท และ การขายเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยมีผลใหสถานะเปนบริษัทรวม ทําใหสูญเสียกระแสเงินสดในงบการเงินรวมของบริษัท จํานวน 192 ลานบาท
- กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 7 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 23 ลานบาท และ จากบริษัทที่เกี่ยวของ 40 ลานบาท
- กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยทางออมที่เปนเงินตราตางประเทศ
จํานวน 28 ลานบาท มาจากการเขาลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ประเทศญี่ปุน ผานบริษัท บางพระกรีนเอน
เนอรจี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ
สําหรับอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนลดลงจาก 1.62 เทา ณ สิ้นปกอน เปน 1.31 เทา ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ และ
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็วลดลงจาก 1.16 เทา ณ สิ้นปกอน เปน 0.73 เทา ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ อยางไรก็ตามอัตราสวนทั้งสอง
ยังคงแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองที่ดีของบริษัทและบริษัทยอย
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เมื่อพิจารณาในดานความสามารถในการชําระหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ และสิ้นปกอน บริษัทและบริษัทยอย
ยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับปานกลาง พิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน แสดงตัวเลข 0.86 เทา
ณ สิ้นปกอน มาเปน 1.01 เทา ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ ทั้งนี้อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปนี้ เพิ่มขึ้นจากป
กอนเนื่องจาก มียอดหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นในขณะที่สวนของผูถือหุนลดลง

3. ปจจัยสําคัญที่อาจกระทบฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานในอนาคต
สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
การแพรระบาดของ COVID-19 ไดสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย โดยเฉพาะกลุม
เฟอรนิเจอรในประเทศ ที่มีแนวโนมยอดขายลดลงในชวงไตรมาส 2 และ 3 ทําใหรายไดในกลุมสินคาดังกลาว ลดลงประมาณรอย
ละ 30 อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดมีแผนงานอยางตอเนื่องในการปรับลดตนทุนการผลิตและคาใชจายในการดําเนินงาน เพื่อให
สอดคลองกับรายไดที่ลดลง ซึ่งจากสถานการณในปจจุบัน การแพรระบาดของ COVID-19 มีแนวโนนที่ลดลง จึงคาดวา
สถานการณดังกลาวจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในระยะสัน้ เทานัน้
สําหรับแหลงเงินทุน บริษัทฯ ยังคงไดรบั การสนับสนุนจากสถาบันการเงินเปนอยางดี เนื่องจากบริษัทฯ มีหลักทรัพยที่
วางค้ําประกันคุมวงเงินสินเชื่อ ทําใหไมมีปญหาสภาพคลองจากแหลงเงินทุนแตอยางใด แตสําหรับสภาพคลองในการดําเนินงาน
นั้น บริษัทฯ เชื่อวาจะมีผลกระทบในระยะสั้นเทานั้น
อยางไรก็ตาม หากมีขอบงชี้และตัวเลขที่ชัดเจน ถึงมูลคาสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงิน ซึ่งอาจจะไดรับผลกระทบ
จากการพิจารณาการดอยคาของทรัพยสิน บริษัทฯ จะดําเนินการตัง้ สํารองคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินทันที เพื่อใหงบการเงิน
สะทอนมูลคาที่แทจริงและเปนประโยชนกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ความมีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ
หากการเมื อ งในประเทศไม มี เ สถี ย รภาพ อาจทํ า ให ก ารใช จ า ยของภาครั ฐ เพื่ อ กระตุ น เศรษฐกิ จ ลดลง ส ง ผลให
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวลดลง ทําใหคําสั่งซื้อลดลงไปดวย
ตลาดตางประเทศ
มีการหดตัวของตลาดตางประเทศ เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ในตางประเทศยังไมคลี่คลาย อาจทําใหบริษัทฯไดรับ
คําสั่งซื้อสินคาลดลง
ราคาวัตถุดิบ
เหล็กเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต หากราคาเหล็กมีความผันผวนสูง มีการปรับราคาขึ้นลงอยางรวดเร็ว อาจสงผลตอคํา
สั่งซื้อ และตนทุนการผลิต

อัตราแลกเปลี่ยน
หากเงินบาทตอเงินตราสกุลตางประเทศ แข็งคา อาจสงผลใหบริษัทฯมียอดขายลดลง เสียความสามารถในการแขงขันเมื่อ
เปรียบเทียบกับคูแขง และอาจมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุรพล คุณานันทกุล
ผูอํานวยการ
บริษทั สยามสตีลอินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
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