ที่ STARK008/2564
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
เรือ่ ง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ขอชี แ้ จงผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับ
ไตรมาสที่ 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี ้
บทสรุ ปที่สาคัญ (ไตรมาสที่ 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามงบการเงิน):
• ราคาทองแดงปรับเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ราคาทองแดง (LME Copper) โดยเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2564
อยูท่ ี่ประมาณ 9,000 UDS per ton โดยได้ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากช่วงราคาประมาณ 8,000 UDS per ton ในเดือน
มกราคม 2564 ทัง้ นี ้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าราคาทองแดงจะมีการปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากอุป สงค์
(Demand) ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและรถยนต์ไฟฟ้าที่ ปรับตัวสูงขึน้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ติดตาม
สถานการณ์ปัจจุบนั ของตลาดทองแดงอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ราคาทองแดงมีผลกระทบต่อมาร์จิ ้นของบริษัทฯ
อย่างไรก็ ดี ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้ อยจากการปรับตัวของราคา
วัตถุดิบหลัก เนื่องจากบริษัทฯ มี นโยบายการบริหารแบบ Pass-through หรือ Cost-plus strategy ซึ่งคาสั่ง
ซื้อส่วนใหญ่จะมีการกาหนดราคาวัตถุดิบและจานวนที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น ตามนโยบายการจัดซือ้ ของ
บริษั ท ที่ ไม่ใ ห้มีการเก็ งก าไรจากราคาวัต ถุดิบ (No speculation) อี ก ทั้ง บริษั ท ฯ ด าเนิ น การลงบัญชี อย่าง
รอบคอบและระมัดระวัง (Conservative basis) ดังนัน้ สินค้าคงเหลือและวัตถุดิบจะแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เท่านัน้ ไม่มีการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark-to-Market)
• ต้นทุนในการผลิตปรับลดลง จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้กาลังผลิตของโรงหลอมในเวียดนาม ซึ่งมี
ข้อได้เปรียบในเรือ่ งของค่าไฟ และค่าแรงขัน้ ต่า บริษัทฯ จึงได้สง่ แผ่นทองแดง (Copper cathode) ไปยัง DVN
เพื่อใช้ในการหลอมและแปรรูปเป็ นทองแดงเส้น (Copper rod) ก่อนนามาใช้ในกระบวนการผลิตต่อในประเทศ
ไทยและเวียดนาม ส่งผลทาให้ตน้ ทุนในการผลิตมีการปรับลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
• Adjusted Core EBITDA margin ที่เพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 16.6% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพิ่มขึน้ จาก 14.0%
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องมาจากการมุง่ เน้นกลุม่ สินค้า High Margin ตลอดจนการนโยบายในการควบคุม
ต้น ทุน และค่ า ใช้จ่ า ยอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการบริ ห ารจัด การร่ว มกัน ของกลุ่ม บริ ษั ท อย่ า งมี ร ะบบ
(Integrated Supply Chain Management)
• Adjusted Core net profit ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับ 368 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 197 ล้านบาทใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คิดเป็ น +86.7% และมีอัตราส่วนกาไร (Net profit margin) เท่ากับ 7.9% ในปี 2564
เพิ่มขึน้ จาก 6.5% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยปกติในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี บริษัทฯ จะมีผลประกอบการน้อย
ที่สดุ เมื่อเทียบกับไตรมาสอื่นในปี ตามภาวะอุตสาหกรรมปกติ ดังเช่นในประเทศเวียดนามจะมีวนั หยุดยาวตาม
ประเพณีมากกว่า 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
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ตระหนักและเตรียมการเพื่อจากัดผลกระทบ และบริหารจัดการผลประกอบการโดยรวมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
• ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมี Net Debt / Equity (ปรับปรุ ง) เท่ากับ 0.75x ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1
ปี 2564 ลดลงจาก 0.79x ณ สิน้ ปี 2563
1. สรุ ปผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ตารางสรุปผลประกอบการที่สาคัญตามงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับไตรมาสที่ 1 สิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม 2564 (ตามงบการเงิน)
หน่วย : ล้านบาท
Core revenues (1)
Adj. Core EBITDA (2)
%Adj. Core EBITDA (3)
Net profit
%Net profit (3)
Adj. Core net profit (4)
%Net profit (3)

1Q2564
4,655
774
16.6%
441
9.5%
368
7.9%

1Q2563
3,022
423
14.0%
263
8.7%
197
6.5%

%Chg
54.1%
82.9%
n.m.
67.8%
n.m.
86.7%
n.m.

หมายเหตุ (1) รายได้หลัก (core revenues) ประกอบด้วยรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และรายได้ค่าเช่า
(2) คานวณโดย รายได้หลัก หักด้วย (i) ค่าใช้จ่ายหลัก (core costs) ได้แก่ ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนการให้เช่า (ii) ต้นทุน
ในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร และบวกด้วย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายพิเศษ (non-recurring
expenses) โดยได้ปรับปรุงรายการพิเศษ ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
1Q2564
1Q2563
Realized gain / (loss) ตามธุรกิจปกติ
(117)
44
(3) อัตราส่วนคานวณจากรายได้หลัก (core revenues)
(4) คานวณโดย การปรับปรุงกาไรสุทธิ (Net profit) ด้วยรายการพิเศษ ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
กาไรสุทธิ (Net profit)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตราฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9
Unrealized gain / loss ตามธุรกิจปกติ
Realized gain / loss จากการซือ้ ธุรกิจเวียดนาม
กาไรสุทธิปรับปรุงตามธุรกิจปกติ (Adj. Core net profit)
%Adj. Core net profit

1Q2564
441
(11)

1Q2563
263
19

(62)
368
7.9%

61
(146)
197
6.5%

n.m. = ไม่มีความหมายจากตัวเลขที่คานวณได้ (No Meaning)

บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนื่องจากการรับรูผ้ ลประกอบการของการลงทุนทีเ่ วียดนามตัง้ แต่วนั ที่ 1
เมษายน 2563 ส่งผลให้รายได้หลักไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับ 4,655 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 54.1%
จาก 3,022 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นอกจากนี ้ การมุง่ เน้นกลุม่ สินค้าทีม่ ีมาร์จิน้ สูง (High margin
product) โดยเฉพาะกลุม่ สายไฟแรงดันระดับกลางจนถึงระดับสูงพิเศษ (Medium – Extra High Voltage) ที่
มีการเติบโตสูงเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้กาไรสุทธิของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 1 ปี
2564 เท่ากับ 441 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ประมาณ 67.8% จาก 263 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
2/5
STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
I Tel: (+66) 2 6805800 I Fax: (+66) 2 6805899 I

518/5 Maneeya Building Center, 16 th Floor, Ploenchit Road, Lumpinee, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Email: info@starkcorporation.com

I www.starkcorporation.com

ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทฯ มีอานาจควบคุม TPC และ DVN ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ในประเทศเวียดนาม
ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 และ TCI ซึง่ เป็ นธุรกิจสายไฟและเคเบิล้ ขนาดเล็กในประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1
เมษายน 2563 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงยังไม่ได้รบั รูผ้ ลประกอบการของ TPC DVN และ TCI ในงวดบัญชีไตรมาสที่
1 ปี 2563
ดังนัน้ ข้อมูลผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อไปนีถ้ กู จัดเตรียมขึน้ เสมือนว่าบริษัทฯ มีอานาจควบคุมบริษัท
ดังกล่าวที่มีนยั สาคัญตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการดาเนินงานงวด 3 เดือน
ในปี 2563 และปี 2564 ได้อย่างถูกต้อง
หน่วย : ล้านบาท
Core revenues (1)
Adj. Core EBITDA (2)
%Adj. Core EBITDA (3)
Net profit
%Net profit (3)
Adj. Core net profit
%Net profit (3)

1Q2564
4,655
774
16.6%
441
9.5%
368
7.9%

1Q2563
(งบเสมือน)
4,176
532
12.7%
269
6.5%
203
6.7%

%Chg
11.5%
45.6%
n.m.
63.7%
n.m.
81.0%
n.m.

หมายเหตุ (1) รายได้หลัก (core revenues) ประกอบด้วยรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และรายได้ค่าเช่า
(2) คานวณโดย รายได้หลัก หักด้วย (i) ค่าใช้จ่ายหลัก (core costs) ได้แก่ ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนการให้เช่า (ii) ต้นทุน
ในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร และบวกด้วย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายพิเศษ (non-recurring
expenses)
(3) อัตราส่วนคานวณจากรายได้หลัก (core revenues)
(4) คานวณโดย การปรับปรุงกาไรสุทธิ (Net profit) ด้วยรายการพิเศษ ตามรายละเอียดข้างต้น
n.m. = ไม่มีความหมายจากตัวเลขที่คานวณได้ (No Meaning)

• บริษัทฯ มี Adj. Core EBITDA ไตรมาสที่ 1 ในปี 2564 เท่ากับ 774 ล้านบาท และในปี 2563 เท่ากับ 532
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 45.6% โดย %Adj. Core EBITDA ไตรมาสที่ 1 ในปี 2564 เท่ากับ 16.6% ปรับ
เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 12.7% จากงวดเดียวกันในปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการมุ่งเน้นกลุ่มสินค้าที่มี
มาร์จิ น้ สูง (High margin product) โดยเฉพาะกลุ่ม สายไฟแรงดัน ระดับ กลางจนถึ ง ระดับ สูง พิ เ ศษ
(Medium – Extra High Voltage) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายที่ใช้โรงหลอม DVN เพื่อหลอมและแปร
รู ปเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัทฯ (Internal Use) ส่งผลทาให้บริษัทย่อย PDITL มีตน้ ทุนการผลิตที่ลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ
• โดยรายละเอียด Core EBITDA ของบริษัทย่อยที่สาคัญ ดังนี ้
1Q2564
Core EBITDA

ล้านบาท
496
141
84

PDITL
TPC / DVN
ADS

1Q2563
Margin(1)
17.9%
11.1%
19.5%

ล้านบาท
334
n.a.
52

Margin(1)
12.5%
n.a.
14.9%

หมายเหตุ : ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ
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(1)

อัตราส่วนคานวณจากรายได้หลัก (core revenues) ที่หกั รายการระหว่างกัน อ้างอิงจากงบเดี่ยว

(2)

ทั้งนี ้ PDITL มีรายได้จากการขาย Copper Cathode ให้กับ DVN ส่งผลทาให้รายได้ในการขายวัตถุดิบปรับตัวสูงขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ

• บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ในปี 2564 เท่ากับ 441 ล้านบาท และในปี 2563 เท่ากับ 263 ล้านบาท
โดยอัตราส่วนกาไรสุทธิ ดงั กล่าวในปี 2564 เท่ากับ 9.5% ปรับลดลงจาก 8.7% จากงวดเดียวกันในปี
ก่อน
ทัง้ นี ้ Adjusted Core net profit ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับ 368 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 197 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คิดเป็ น +86.7% และมีอตั ราส่วนกาไร (Adj. Core net profit margin) เท่ากับ
7.9% ในปี 2564 เพิ่มขึน้ จาก 6.5% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยปกติในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี บริษัทฯ
จะมีผลประกอบการน้อยที่สดุ เมื่อเทียบกับไตรมาสอื่นในปี ตามภาวะอุตสาหกรรมปกติ ดังเช่นในประเทศ
เวียดนามจะมีวนั หยุดยาวตามประเพณีมากกว่า 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ของทุก
ปี เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักและเตรียมการเพื่อจากัดผลกระทบ และบริหารจัดการผล
ประกอบการโดยรวมให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. สรุ ปฐานะทางการเงินที่สาคัญ
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบีย้ หักด้วยเงินสด(1)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (Equity - ปรับปรุ ง)(2)
Net Debt / Equity (ปรับปรุ ง)
Net Debt / EBITDA

1Q2564
29,920
11,055
14,737
0.75x
3.5x(3)

4Q2563
27,358
11,204
14,218
0.79x
3.5x(4)

หมายเหตุ (1) ประกอบด้วย เงินกูร้ ะยะสัน้ หนีส้ ินตามสัญญาเช่า เงินกูย้ ืมระยะยาว เป็ นต้น
(2) ประกอบด้วยส่วนของผูถ้ ือหุน้ บวกด้วย ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ (จานวน 10,542 ล้านบาท)
(3) ปรับเป็ นเต็มปี (Annualized) จาก EBITDA ในไตรมาส 1 ปี 2564
(4) EBITDA ปี 2563 เสมือนรับรู ผ้ ลการดาเนินงานของ TPC และ DVN เต็มปี และภายหลังการปรับปรุ งการดาเนินงาน (business
integration) ซึง่ เริ่มสะท้อนในงวด 2H2563 เป็ นต้นไป

• บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 29,920 ล้านบาท ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพิ่มขึน้ 2,562 ล้านบาท
จากสิน้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จากการเติบโตของรายได้และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
• บริษัทฯ มีหนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบีย้ หักด้วยเงินสด (Net interest bearing debt) เท่ากับ 11,055 ล้านบาท
ณ สิ น้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ลดลง 149 ล้า นบาท จากสิ น้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ
มี ผลประกอบการที่ ดีขึน้ ภายหลังการเข้า ลงทุน ใน TPC และ DVN จากการน ากลยุท ธ์และแผนการ
ดาเนินการของ PDITL ที่ประสบความสาเร็จในการปรับลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การผลิตมาปรับใช้ในโรงงานของ TPC และ DVN
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หน่วย : ล้านบาท
เงินกูย้ ืมระยะสัน้
ส่วนของเงินกูร้ ะยะยาวที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี (1)
เงินกูร้ ะยะยาว (สุทธิ)
รวม หนีส้ ินทีม่ ภี าระดอกเบีย้
หัก เงินสดและเงินฝากคา้ ประกัน
หนีส้ ินทีม่ ภี าระดอกเบีย้ หักด้วยเงินสด

1Q2564
2,271
2,341
7,175
11,787
733
11,055

4Q2563
7,107
1,785
3,469
12,362
1,158
11,204

หมายเหตุ (1) ประกอบด้วย หนีส้ ินระยะสัน้ นอกเหนือจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้

• ตามที่บริษัทฯ เข้าทาการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) ในปี 2562 ส่งผลให้บริษัทฯ ต้อง
บัน ทึ ก ส่ว นปรับ ปรุ ง ทุน จากการซื อ้ ธุ ร กิ จ แบบย้อ นกลับ จ านวน 10,542 ล้า นบาท ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ (TFRS 3 : Business Combination) ดังนัน้ ส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จึงไม่สะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริง
ทัง้ นี ้ หากบริษัทฯ ได้รวมรายการพิเศษดังกล่าว จะทาให้ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (ปรับปรุง) เท่ากับ
14,737 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ซึ่งสะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
มีอตั ราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ หักด้วยเงินสด ต่อ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (ปรับปรุ ง) (Net
debt / Equity (Adj)) เท่ากับ 0.75 เท่า
• บริษัทฯ มีอตั ราการกูย้ ืม (Net debt / EBITDA) ของบริษัทฯ ประมาณ 3.5 เท่า ซึ่งภายหลังการมุ่งเน้น
กลุม่ สินค้า High Margin ตลอดจนการนโยบายในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
และการบริหารจัดการร่วมกันของกลุ่มบริษัทอย่างมีระบบ (Integrated Supply Chain Management)
โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราการกูย้ ืม (Net debt / EBITDA) ที่เหมาะสมประมาณ 2.3 - 2.5 เท่า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
กรรมการ
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