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เลขที่ 009/SET2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
เรื่ อง
เรี ยน

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 3 ปี 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอสซี ไอ อีเลคตริ ค จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้ แจงผลการดําเนิ นงานรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่ม
บริ ษทั ”) สําหรับไตรมาส 3 ปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้รับอนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน

รายได้รวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

หน่วย: ล้านบาท
สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
เพิม่ (ลด)
2563
2562
จํานวน
ร้ อยละ
418.51
343.61
74.90
21.80
1.39
(32.36)
33.76 104.31

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
ในไตรมาส 3/2563 กลุ่มบริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานกําไรสุ ทธิ อยู่ที่ 1.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.76 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
104.31 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 32.36 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดงั ต่อไปนี้
รายได้
ในไตรมาส 3/2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมทั้งสิ้น 418.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 74.90 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.80 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจาํ นวน 343.61ล้านบาท โดยสามารถแยกตามส่วนรายได้ดงั ต่อไปนี้
- รายได้จากการขาย มียอดขายรวมทั้งสิ้น 390.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.72 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.00 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจาํ นวน 333.56 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจเสาไฟฟ้าแรงสูง
- รายได้จากการให้บริ การเพิ่มขึ้น 11.20 ล้านบาท จากงานก่อสร้างสะพานรถไฟและงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศ
ส่ วนงานโครงการเสาส่ งไฟฟ้ าแรงสู งและสถานี ไฟฟ้าย่อย (โครงการ 500kV) ยังไม่มีความคืบหน้าของงานโครงการ โดย
โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่ องการซื้ อขายไฟฟ้ าระหว่างรัฐบาล สปป.ลาวและรัฐบาลไทย จึงยังไม่มีการรับรู ้
รายได้จากโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 3/2563 อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ ายบริ หารยังคงยืนยันว่างานโครงการยังคงจะ
เดินหน้าต่อ
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ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ในไตรมาส 3/2563 กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้ น 408.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 40.43 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.00 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจาํ นวน 367.57 ล้านบาท โดยสามารถแยกได้ดงั ต่อไปนี้
- ต้นทุนจากการขาย จํานวน 351.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 30.65 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.55 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจาํ นวน 320.79 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
- ต้นทุนจากการให้บริ การเพิ่มขึ้นจากงานก่อสร้างสะพานรถไฟและงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
30 ก.ย. 2563
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินต่อทุน

3,237.81
1,597.21
1,640.59
0.97

31 ธ.ค. 2562
2,968.37
1,340.77
1,627.60
0.82

หน่วย: ล้านบาท
เพิม่ (ลด)
จํานวน
ร้ อยละ
269.43
9.08
256.44
19.13
12.99
0.80
0.15
18.18

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 3,237.81 ล้านบาทเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 269.43 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.08 เมื่อเทียบกับมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ 2,968.37 ล้านบาท โดยรายละเอียดหลักๆดังต่อไปนี้
- เงินสดเพิ่มขึ้นจากการดําเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหญ่บางรายที่จ่ายเงินล่าช้ากว่ากําหนด
- สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากงานที่อยูร่ ะหว่างการผลิตและงานค้างส่งในประเทศ รวมถึงวัตถุดิบเหล็กและสังกะสี ที่โรงงานผลิต
เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคมในประเทศพม่า
- เงินลงทุนในการร่ วมค้าลดลง 15 ล้านบาท จากการขายหุน้ บริ ษทั ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จํากัด
หนีส้ ิน
หนี้สินรวมของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,597.21 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 256.44 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.13 เมื่อเทียบกับมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ 1,340.77 ล้านบาท โดยรายละเอียดหลักๆ ดังต่อไปนี้
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสิ นค้าเพื่อเตรี ยมใช้ในผลิตตามคําสัง่ ซื้อที่ได้รับจากลูกค้า
- เงินรับล่วงหน้าจากผูว้ า่ จ้างเป็ นเงินรับล่วงหน้า (Advance) ของงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศ
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สัดส่ วนหนีส้ ินต่ อทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริ ษทั มีสดั ส่วน 0.97 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ที่มีสดั ส่วน 0.82 เท่า โดยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560
Factory Tel : 66-23381414, -7 Fax : 66-27080326, -7 E-mail : service@sci-mfgr.com
Sales Office Tel : 66-23618129, -30 Fax : 66-23618018 E-mail : sales@sci-mfgr.com

