
 
 

31 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3. 

สารสนเทศการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

เกีย่วกบั 

การจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์9 โครงการในประเทศญีปุ่่ น 

ซึง่คดิเป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้รวมท ัง้หมด 64.21 เมกะวตัต ์

บญัช ี2 (“IM2”) 

 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษัิท เชาว ์สตลี อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วันที ่

17 ธันวาคม 2563 มมีตอินุมัตใิหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหอ้นุมัต ิบรษัิท พรเีมยีร ์โซลชูัน่ เจแปน จ ากัด (“PSJP”) 

และ บรษัิท อาร์ไอซไีอ อนิเตอร์เนชั่นแนล อนิเวสตเ์มนต ์จ ากัด (“RICI”) (เรียกรวมว่า “ผูข้าย”) (ซึง่ทัง้สอง

บริษัทเป็นบริษัทย่อยของบรษัิทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุน้จ านวนรอ้ยละ 87.36 ผ่าน บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด 

(มหาชน) (“CEPL”)) ด าเนินการจ าหน่ายบริษัทย่อยทีถู่กจดทะเบยีนในประเทศญี่ปุ่ นจ านวน 6 บริษัทซึง่เป็น

เจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ นจ านวน 9 โครงการ ซึง่มกี าลังผลติตดิตัง้รวมทัง้หมด 

64.21 เมกะวัตต ์(เรยีกรวมวา่ “การเขา้ท ารายการ”) รายละเอยีดของการเขา้ท ารายการและบรษัิทฯ มดีังตอ่ไปนี้ 

1. รายการขอ้มลูภายใตบ้ญัช ี1 

โปรดอา้งองิขอ้มูลจากเอกสารสารสนเทศการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ เกี่ยวกับ การจ าหน่ายโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์9 โครงการในประเทศญีปุ่่ นซึง่คดิเป็นก าลังการผลติตดิตัง้รวมทัง้หมด 64.21 

เมกะวัตต ์บัญช ี1 (“IM1” และ เรียกรวมกับ IM2 ว่า “เอกสารสารสนเทศ”) ซึง่ถูกแนบมากับเอกสารเชญิ

ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 (ส ิง่ทีแ่นบมาดว้ย 3) 

2. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการเปิดเผยขอ้มลู 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบในขอ้มลูทีร่ะบไุวใ้นเอกสารสารสนเทศและเอกสารสนับสนุนอืน่ๆทีจั่ดสง่

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทไดต้รวจสอบขอ้มูลดังกลา่วดว้ยความระมัดระวัง และ

รับรองวา่ขอ้มลูทีร่ะบไุวใ้นเอกสารสารสนเทศและในเอกสารสนับสนุนอืน่ๆ ทีจั่ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

ถูกตอ้งและครบถว้นในสารส าคัญ ไมม่กีารละเวน้ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส าคัญ ตลอดจนไมม่ขีอ้ความทีท่ าให ้

เขา้ใจผดิ 

3. ความคดิเห็นอสิระตอ่การเขา้ท ารายการ 

บรษัิท อวานการด์แคปปิตอล จ ากัด ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเห็นเกีย่วกับ

การเขา้ท ารายการ โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษัิทฯ และไม่มคีวามสัมพันธ์กับบรษัิทฯ 

และทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยนิยอมใหเ้ผยแพร่รายงานความคดิเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

โปรดดรูายงานความคดิเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิตอ่รายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์ีม่าพรอ้มกับเอกสาร

เชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 (ส ิง่ทีแ่นบมาดว้ย 4) 

4. รายละเอยีดหนีส้นิของบรษิทัฯ 

ตามงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 และ งบการเงนิรวมทีต่รวจสอบ

แลว้ของบรษัิทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของบรษัิทฯ จะมรีายละเอยีดดังนี้ 

หนว่ย: พนับาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

190,584 187,513 - - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั 

- - 39,000 100,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลและ
กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 

219,495 245,736 98,190 98,248 
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หนว่ย: พนับาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบัน
การเงนิ 

7,024,850 7,469,677 - - 

หุน้กู ้ 1,229,398 1,236,484 1,229,398 1,236,484 

หนี้สนิตามสัญญาเชา่ - 159,993 - 4,295 

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้รวม
ท ัง้หมด 

8,664,327 9,299,403 1,366,588 1,439,027 

 

เงนิกูย้มืระยะยาว 

เมือ่วันที ่27 เมษายน 2563 บรษัิทย่อยแห่งหนึ่งไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้มืเงนิระยะยาวจากธนาคารพาณชิยใ์น

ตา่งประเทศแหง่หนึง่วงเงนิ 280 ลา้นเยน (ประมาณ 82 ลา้นบาท) เงนิกูย้มืดังกลา่วคดิดอกเบีย้ในอัตราคงที่

ตามทีร่ะบใุนสัญญา และบรษัิทยอ่ยตอ้งจา่ยช าระคนืเงนิตน้เป็นงวดทกุ 6 เดอืน จ านวน 33 งวดโดยเริม่ผ่อน

ช าระงวดแรกในเดอืนเมษายน 2564 

เงนิกูย้มืของกลุม่บรษัิทค ้าประกันโดยการจ านองโรงไฟฟ้าและสว่นประกอบโรงไฟฟ้า รวมท ้งัสทิธ ิในสัญญา

ซือ้ขายไฟฟ้า การใหค้วามยนิยอมกับธนาคารในการควบคมุบัญชเีงนิฝากธนาคารทีใ่ชใ้นการรับเงนิคา่ไฟฟ้า 

และการจ าน าหุน้ในบรษัิทย่อยจ านวนสองแห่งทีถ่ือโดยบรษัิทย่อยอกีแห่งหนึ่ง และค ้าประกันโดยบรษัิทฯ 

และทีด่นิพรอ้มส ิง่ปลกูสรา้งของบรษัิทฯ เงนิฝากธนาคาร และสนิทรัพยส์ว่นตัวของกรรมการของบรษัิทฯ 

ภายใตส้ัญญาเงนิกูบ้รษัิทยอ่ยไดใ้หค้ าม่ันทีจ่ะไมน่ าสนิทรัพยขอ์งบรษัิทยอ่ยไปจดจ านองหรอืก่อภาระผูกพัน

ในสนิทรัพยก์ับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงนิกู ้และบริษัทย่อยตอ้งปฏบัิตติามเงื่อนไขทางการเงนิ บาง

ประการตามทีร่ะบใุนสัญญา เชน่ การด ารงอัตราสว่นหนี้สนิตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ และอัตราสว่น ความสามารถ

ในการช าระหนี้ใหเ้ป็นไปตามอัตราทีก่ าหนดในสัญญา 

ณ วันที ่31 สงิหาคม 2563 บรษัิทย่อยไดรั้บอนุมัตกิารพักช าระหนี้ทัง้เงนิตน้ และดอกเบีย้ตามมาตรการ

ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบธุรกจิของธนาคารพาณิชยแ์หง่หนึ่งในประเทศไทย จนถงึเดอืนพฤศจกิายน 2563 และ 

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวงเงนิบางประการ ในปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างด าเนินการตามขอ้ก าหนดและ

เงือ่นไขทีร่ะบไุวต้อ่ธนาคารพาณชิยผ์ูใ้หกู้ ้

ณ วันที ่30 กันยายน 2563 บรษัิทยอ่ยในประเทศแหง่หนึง่ไมส่ามารถด ารงอัตราสว่นหนี้สนิตอ่ส่วนของผูถ้ือ

หุน้ตามทีร่ะบใุนสัญญากูย้มืเงนิไดท้ าใหธ้นาคารพาณชิยใ์นประเทศผูใ้หกู้ม้สีทิธเิรยีกเงนิกูย้มืดงักลา่วคนืทันที

พรอ้มท ้งัดอกเบีย้ทีค่า้งช าระ 

หุน้กู ้

ภายใตข้อ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีข่องผูอ้อ้กหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กู ้บรษัิทฯ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไมท่ าส ิง่ตา่งๆ ที่

กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกหุน้กูต้่อผูถ้อืหุน้กูแ้ละบรษัิทฯ ตอ้งปฏบัิตติาม

เงื่อนไขทางการเงนิบางประการ เชน่ การด ารงอัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถอืหุน้ ใหเ้ป็นไปตามอัตราที่

ก าหนด 

5. ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัฯ 

5.1. ภาพรวมธรุกจิ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกจิในการผลติและจ าหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) แก่โรงรีดเหล็กภายในและ

ต่างประเทศเพือ่น าไปผลติตอ่ดว้ยการรดีเป็นผลติภัณฑเ์หล็กทรงยาว (Long Products) และใชเ้ทคโนโลยี

หลอมเหล็กดว้ยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace: EIF) โดยที่

บรษัิทฯ มกี าลังผลติสงูสดุที ่730,000 ตันตอ่ปี และเพือ่สนับสนุนธรุกจิการผลติเหลก็ซึง่เป็นธรุกจิหลัก บรษัิท

ฯ ไดม้กีารลงทุนถือหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษัิท เวอเทค โลจสิตคิส ์เซอร์วสิ จ ากัด (“Vertex”) เพื่อส่งเสรมิ

บรกิารดา้นโลจสิตคิสข์องบรษัิทฯ ใหแ้ก่ลกูคา้ ท าใหบ้รษัิทสามารถใช ้Vertex เป็นชอ่งทางการจัดจ าหน่าย

ในการสง่มอบสนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
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นอกจากนี้บรษัิทฯ ยังไดม้กีารถือหุน้รอ้ยละ 87.36 ใน CEPL ซึง่ประกอบธุรกจิโดยการถือหุน้ในบรษัิทอืน่ 

(Holding Company) โดยมนีโยบายเขา้ลงทนุในธุรกจิพลังงานทดแทน ซึง่เป็นธุรกจิทีม่คีวามเสีย่งต า่ และมี

แนวโนม้ในการเตบิโตสงูจากการทีห่ลายประเทศท่ัวโลกเริม่ใหค้วามส าคัญกับการใชพ้ลังงานหมนุเวยีนเพือ่

ดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและสรา้งความม่ันคงดา้นพลังงานใหก้ับประเทศ CEPL และบรษัิทยอ่ยไดเ้ขา้ลงทนุใน

ธุรกจิพลังงานทดแทนโดยมุ่งเนน้ดา้นการลงทุนและการใหบ้ริการที่เกี่ยวเนื่องกับโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติยท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

กลุม่บรษัิทฯ มโีครงสรา้งการถอืหุน้ดังนี้ 

 

5.2. ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

ธรุกจิผลติเหล็กแทง่ยาว 

บริษัทฯ เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) โดยสามารถผลติไดห้ลายเกรดตามความ

ตอ้งการของลกูคา้ ดว้ยการปรับสว่น ประกอบทางเคม ีเชน่ คา่คารบ์อน คา่ซลิคิอน และคา่แมงกานีส เป็นตน้ 

ในระหวา่งขัน้ตอนการหลอมน ้าเหล็ก และผลติไดห้ลายขนาดหนา้ตัด และความยาว โดยการเปลีย่นขนาดเบา้

หลอ่และก าหนดความยาวของแทง่เหล็กดว้ยเครือ่งตัดอัตโนมัต ิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ ของโรง

รดีเหล็กทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะตดิเครือ่งหมายและฉลากขอ้มลูการผลติบนเหล็กแท่ง

ยาวทีบ่รษัิทฯผลติท าใหส้ามารถตรวจสอบไดง้่าย 

โดยเหล็กแทง่ยาวของบรษัิทฯ จะถูกน าไปจ าหน่ายใหแ้กโ่รงรดีเพือ่น าไปรดีต่อเป็นผลติภัณฑเ์หล็กทรงยาว

ตา่งๆ (Long Products) ซึง่สามารถ แบง่ตามลักษณะและคณุสมบัตกิารใชง้านหลักออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. เหล็กแทง่ยาวส าหรบัน าไปผลติตอ่ดว้ยการรดีเป็นเหล็กเสน้กลม (Round Bar) 

เหล็กแทง่ยาวทีใ่ชส้ าหรับน าไปผลติตอ่ดว้ยการรดีเป็นเหล็กเสน้กลม ไดแ้ก ่เหล็กแทง่ยาว SR 24 โดยมี

ขนาดหนา้ตัด 100x100 มลิลเิมตร, 120x120 มลิลเิมตร และ 150x150 มลิลเิมตร และมีความยาว

ระหวา่ง 6 เมตร ถงึ 12 เมตร ซึง่มคีวามแข็งแรงและ มคีวามยดืหยุน่สงู โดยปกต ิเหล็กเสน้กลมทีผ่ลติได ้

จะถูกน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง ส ิง่ปลูกสรา้งขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น บา้น อาคาร

พาณชิย ์และงานกอ่สรา้งทั่วไป เป็นตน้ 

2. เหล็กแทง่ยาวส าหรบัน าไปผลติตอ่ดว้ยการรดีเป็นเหล็กขอ้ออ้ย (Deformed Bar) 

เหล็กแท่งยาวทีใ่ชส้ าหรับน าไปผลติต่อดว้ยการรีดเป็นเหล็กขอ้ออ้ย ไดแ้ก่เหล็กแท่งยาว SD 30 และ

เหล็กแท่งยาว SD 40 โดยมขีนาด หนา้ตัด 100x100 มลิลเิมตร, 120x120 มลิลเิมตร และ 150x150 

มลิลเิมตร และมคีวามยาวระหว่าง 6 เมตร ถงึ 12 เมตรซึง่ มคีวามแข็งแรงสูง เนื่องจากมสีว่นประกอบ

ของคารบ์อนทีม่ากขึน้ แตค่วามสามารถในการยดืตัวของเหล็กจะลดลง ทัง้นี้ เหล็กขอ้ออ้ย ทีผ่ลติไดจ้ะมี

พื้นผิวเป็นปลอ้ง และมีแรงยดึเกาะที่ผวิมาก โดยปกตจิงึเหมาะส าหรับน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมการ



 
 

34 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3. 

ก่อสรา้งขนาดใหญ่ และงานคอนกรีตเสรมิเหล็กทีต่อ้งการความแข็งแรง เชน่ สะพาน เขือ่น ทางด่วน 

และงานกอ่สรา้งทีต่อ้งรับแรงอัด หรืออาคารสงู เป็นตน้ปัจจุบัน เหล็กทีม่สีว่นประกอบคารบ์อนสงูไดรั้บ

ความนยิมมากขึน้ เนื่องจากสามารถรับน ้าหนักไดม้าก ท าใหส้ามารถลดปรมิาณ การใชเ้หล็กลงได ้

 

ธรุกจิพลงังานทดแทน 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยเ์ป็นธุรกจิหลักทีส่ าคัญของกลุม่บรษัิท CEPL เนื่องจาก

สามารถสรา้งกระแสเงนิสดทีแ่น่นอนและม่ันคงตลอดอายขุองโครงการโรงไฟฟ้า กลุม่บรษัิท CEPL มนีโยบาย

เขา้ลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยในปัจจบัุน

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษัิท CEPL เป็นการลงทุนในประเทศญีปุ่่ น 

ประเทศไทย และ ประเทศออสเตรเลยี 

1. โครงการพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น 

ก่อนการเขา้ท ารายการ บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่ นที่เริ่ม

ด าเนินการเชงิพาณชิยแ์ลว้จ านวน 9 โครงการ ก าลังการผลติตดิตัง้รวม 64.21 เมกะวัตต ์โดยไฟฟ้าที่

ผลติไดท้ัง้หมดจะจ าหน่ายใหแ้ก่ บรษัิทไฟฟ้าเอกชนในประเทศญี่ปุ่ นภายใตส้ัญญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ 

Non-Firm Power Purchase Agreement ในอัตรารับซือ้ไฟฟ้า 32-40 เยนต่อกโิลวัตต-์ชั่วโมง (หรือ

ประมาณ 10-13 บาทต่อกโิลวัตต-์ชั่วโมง) ตลอดอายุสัญญา 20 ปี นับจากวันเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิ

พาณชิย ์

บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ นในปี 2557 เนื่องจาก

เล็งเห็นโอกาสของการไดรั้บผลตอบแทนทีด่จีากการผลติไฟฟ้าเพือ่จ าหน่ายในอัตรารับซือ้ไฟฟ้าทีส่งู 

รวมถงึการมตีน้ทุนการกูย้มืทีต่ ่าและมรีะยะเวลาการกูย้มืทีน่านกว่าโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 

บริษัทไดเ้ขา้ศกึษาการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่ น โดยท าการศกึษาสภาพเศรษฐกจิ 

อุตสาหกรรม รวมถงึกฎหมาย และประกาศต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติยใ์นประเทศญี่ปุ่ น จนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิรวมถงึ รูปแบบและโครงสรา้งการลงทุน 

นอกจากนี้ บรษัิทยังไดจั้ดจา้งบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมเพือ่

เตรยีมความพรอ้มกอ่นการเขา้ลงทนุในธุรกจิดังกลา่ว 

บริษัทฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่ นโดยการเขา้ซื้อ

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงไฟฟ้าและใบอนุญาตที่ส าคัญอืน่ๆ เพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อจน

สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิยไ์ด ้ รวมถงึเขา้ซือ้โครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ริม่ด าเนนิการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 

เมือ่พจิารณาแลว้เห็นวา่โครงการดังกลา่วมอีัตราผลตอบแทนจากการลงทนุในระดับทีด่แีละสอดคลอ้งกบั

นโยบายการขยายธุรกจิของกลุม่บรษัิท 

2. โครงการพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย 

CEPL มโีครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนหลังคาในประเทศไทยจ านวน 965 สัญญา 

ก าลังการผลติตดิตัง้รวม 6.62 เมกะวัตต ์โดยมกี าลังการผลติสัญญาละ 3 - 10 กโิลวัตต ์ไฟฟ้าทีผ่ลติได ้

จากโครงการดังกล่าวจะจ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (“กฟภ.”) และการไฟฟ้านครหลวง 

(“กฟน.”) ภายใตส้ัญญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Non-Firm Power Purchase Agreement ซึง่มอีัตรารับซือ้

ไฟฟ้าแบบคงทีท่ี ่6.85 บาทต่อกโิลวัตต-์ชั่วโมง ตลอดอายุของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 25 ปีนับตัง้แตวั่น

เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ ซ ึง่เป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคาประเภท บา้นอยู่อาศัย ซึง่ก าหนดใหต้อ้งจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบภายในวันที ่

31 ธันวาคม 2558 ทัง้นี้ โครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทยเป็นการ ลงทุนผ่านบริษัท เชาว์ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (“CI”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 100 

ณ วันที ่17 ธันวาคม 2563 CEPL ไดม้กีารประกาศทีจ่ะจัดตัง้ บรษัิท เชาว ์แอนด ์ซเีคอ ีรนีวิเอเบิล้ จ ากัด 

ผ่านบรษัิทย่อย โดยทีเ่ป็นบรษัิทร่วมทุนระหว่าง CEPL และ บรษัิท เจรญิกรุงเอ็นจเินียริง่ จ ากัด ทีถู่ก

จัดตัง้มาเพือ่ด าเนนิธุรกจิเกยีวกับระบบผลติพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยแ์ละพลังงานทดแทน

ดา้นอืน่ๆ 
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ณ วันที ่22 ธันวาคม 2563 CEPL ไดม้กีารจัดตัง้ บรษัิท เชาว ์แอนด ์ฮาโก ้โซลาร ์จ ากัด ผ่านบรษัิทยอ่ย 

โดยทีเ่ป็นบรษัิทร่วมทุนกับ บรษัิท ฮาโก ้อเีล็กทรคิ (ประเทศไทย) จ ากัด ทีถู่กจัดตัง้มาเพื่อประกอบ

ธุรกจิใหบ้รกิารกอ่สรา้งโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย 

3. โครงการพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศออสเตรเลยี 

ณ วันที ่14 พฤศจกิายน 2562 CEPL ไดม้กีารเปิดเผยความประสงคท์ีจ่ะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติย ์3 โครงการ โดยมกี าลังการผลติตดิตัง้รวมทัง้หมด 172.80 เมกะวัตต ์ประกอบดว้ย 

โครงการ AU1 ขนาดก าลังการผลติตดิตัง้ 30 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ในรัฐเซาทอ์อสเตรเลยี โครงการ AU2 

ขนาดก าลังการผลติตดิตัง้ 71.40 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ในรัฐวกิตอเรีย ประเทศออสเตรเลยี และ โครงการ 

AU3 ขนาดก าลังการผลติตดิตัง้ 71.40 เมกะวัตต์ ตัง้อยู่ในรัฐวกิตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย โดย

กระแสไฟฟ้าจะถูกจ าหน่ายไปตลาดซือ้ขายไฟฟ้าของเครือรัฐออสเตรเลยี (National Energy Market) 

ทัง้ 3 โครงการมรีายละเอยีดดังนี้ 

โครงการ ทีต่ ัง้ ก าลงัการผลติ
ตดิต ัง้ (MWdc) 

ก าลงัการผลติ
ไฟฟ้าตาม

สญัญา (MWac) 

วนัทีค่าดวา่จะ
เร ิม่จ าหนา้ยไฟ 

AU1 รัฐเซาทอ์อสเตรเลยี 
ประเทศออสเตรเลยี 

30.00 24.00 ธันวาคม 2563 

AU2 รัฐวกิตอเรยีประเทศ
ออสเตรเลยี 

71.40 50.00 มนีาคม 2564 

AU3 รัฐวกิตอเรยีประเทศ

ออสเตรเลยี 

71.40 50.00 มนีาคม 2564 

 

5.3. ภาพรวมและทศิทางของอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมเหล็กในตลาดโลก 

ปี 2562 ยอดการผลติเหล็กดบิของเอเชยีอยู่ที ่1,341.6 ลา้นตัน ขยายตัวรอ้ยละ 5.57 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น

โดยยอดการผลติเหล็กดบิของจนีผูผ้ลติเหล็กรายใหญ่ทีส่ดุของโลกมยีอดผลติเหล็กดบิอยูท่ี่ 996.3 ลา้นตัน 

ขยายตัวรอ้ยละ 8.3 ส าหรับสัดสว่นการผลติเหล็กดบิของจนีเพิม่ข ึน้จากรอ้ยละ 50.9 เป็นรอ้ยละ 53.3 ของ

ยอดการผลติเหล็กทั่วโลก ขณะทีย่อดผลติเหล็กดบิอันดับสองของโลกในปี 2562 ยังคงเป็นของอนิเดยี มี

การผลติเหล็กดบิขยายตัว 111.2 ลา้นตัน ขยาย รอ้ยละ 1.8 เมือ่เทยีบกับปีกอ่นหนา้ถอืวา่ขยายตัวไดด้เีป็นไป

ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลทีต่ัง้เป้าจะเป็นผูผ้ลติเหล็กรายหลักของโลก ส่วนยอดผลติเหล็กดบิของ

ญีปุ่่ นปี 2562 ยอดการผลติเหล็กดบิลดลงทีร่อ้ยละ 48 อยูท่ี ่99.3 ลา้นตัน 

ยอดการผลติเหล็กดบิของสหภาพยโุรป (28 ประเทศ) ปี 2562 อยูท่ี ่159.4 ลา้นตัน หดตัวลงเล็กนอ้ยทีร่อ้ย

ละ 4.9 โดยยอดการผลติเหล็กดบิของเยอรมันนอียูท่ี ่39.7 ลา้นตัน ปรับลดลงรอ้ยละ 6.5 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น 

ประเทศอติาลผีลติเหล็กดบิอยู่ที ่23.2 ลา้นตัน ลดลงรอ้ยละ 5.2 และฝร่ังเศสผลติอยูท่ี ่14.5 ลา้นตัน ปรับ

ลดลงรอ้ยละ 6.1 ยอดผลติเหล็กดบิของภูมภิาคอเมรกิาเหนืออยู่ที ่120.ลา้นตัน ปรับลดลงเล็กนอ้ยรอ้ยละ 

0.8 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น ยอดผลติเหล็กดบิของสหรัฐอเมรกิาผูผ้ลติรายใหญ่ของภูมภิาคขยายตัวรอ้ยละ 1.5 

อยูท่ี ่87.9 ลา้นตัน 

ราคาเหล็กในตลาดโลกในชว่งปี 2562 ระดับราคามกีารปรับตัวลงเมือ่เทยีบกับชว่งปี 2561 อันเนื่องจากภาวะ

เศรษฐกจิมกีารชะลอตัวลงในหลายประเทศ ท าใหค้วามตอ้งการใชง้านผลติภัณฑเ์หล็กชะลอตัวตามไปดว้ย 

โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกจิของประเทศจนีทีเ่ป็นทัง้ผูผ้ลติเเละผูใ้ชเ้หล็กอันดับหนึง่ของโลก รวมถงึผลกระทบ

ของภาวะสงครามทางการคา้สง่ผลใหภ้าวะการแขง่ขันในอุตสาหกรรมเหล็กมคีวามรุนแรงมากยิง่ข ึน้ ระดับ

ราคาจงึมคีวามผันผวนและมทีศิทางปรับตัวลดลง โดยตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2562 จนกระทั่งปลายปีแนวโนม้ราคา

ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้ทีศิทางเป็นขาลง 

ราคาผลติภัณฑเ์หล็กในตลาดโลกปี 2562 เริม่มกีารชะลอตัวอย่างเห็นไดช้ัดในชว่งเดอืนพฤษภาคม และมี

แนวโนม้ลดลงอย่างตอ่เนื่อง โดยราคาผลติภัณฑเ์หล็กในประเทศจนีและราคาเหล็กน าเขา้ในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใตป้รับตัวลดลงตัง้แตช่ว่งเดอืนพฤษภาคมและลงต ่าสดุในชว่งเดอืนตุลาคม และปรับตัวข ึน้

ในชว่งทา้ยของปี 2562 ส่วนหนึง่มาจากเทศกาลตรุษจนีในปี 2563 มาเร็วข ึน้ซ ึง่เป็นชว่งวันหยดุยาวของจนี 
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จงึไดม้กีารซือ้สนิคา้เพือ่เก็บและเตรยีมสง่มอบและมาจากทีร่าคาลดลงอยา่งมากในชว่งกอ่นหนา้ จงึมกีารเข ้า

ซือ้สนิคา้ไวเ้พือ่เป็นสนิคา้คงคลัง ส าหรับภาพรวมของราคาเหล็กแผ่นรดีรอ้นและเหล็กเสน้ในปี 2562 ปรับตัว

ลดลงตามทศิทางราคาเหล็กในจนีซึง่เป็นประเทศผูผ้ลติเหล็กรายใหญ่ของโลก โดยราคาของเหล็กแผ่นรดี

รอ้น (HRC) ปรับตัวลดลงประมาณ รอ้ยละ 14 มรีาคาเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 496 ดอลลา่รส์หรัฐตอ่ตัน และราคา

เหล็กเสน้ (Rebar) ปรับตัวลดลง รอ้ยละ 13 มรีาคาเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 472 ดอลลา่รส์หรัฐตอ่ตัน 

ความผันผวนของราคาเหล็กท่ัวโลกทีเ่กดิจากผลกระทบของสงครามทางการค ้าสง่ผลตอ่ราคาวัตถุดบิมคีวาม

ผันผวนดว้ยเชน่กัน โดยเฉพาะการตัวลดลงของราคาของเศษเหล็ก (Scrap) ทีม่ทีศิทางการปรับลดตัง้แตช่ว่ง

กลางปี2562 เป็นตน้มา โดยราคามลีดลงประมาณรอ้ยละ 14 มรีาคาเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 315 ดอลลารส์หรัฐ

ตอ่ตัน และระดับราคาต า่สดุทีป่ระมาณ 242 ดอลลารส์หรัฐตอ่ตัน ในสว่นของราคาถ่านหนิโคก้ (Coking coal) 

ไดป้รับลดลงเชน่กันตัง้แตช่ว่งเดอืนพฤษภาคม 2562 โดยทีร่าคาสงูสดุอยูท่ีป่ระมาณ 212 ดอลลารส์หรัฐตอ่

ตัน และต า่สดุอยูใ่นชว่งเดอืนพฤศจกิายน ราคาอยู ่ทีป่ระมาณ 132 ดอลลารส์หรัฐตอ่ตัน และราคาของสนิแร่

เหล็ก (Iron Ore) มแีนวโนม้ปรับตัวข ึน้ตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2562 และระดับราคาสูงสุดในชว่งเดอืนสงิหาคม มี

ราคาอยู่ทีป่ระมาณ 139 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตันและมแีนวโนม้ปรับลดลงมอียู่ทีร่าคาต ่าสดุเมือ่ชว่งปลายปีใน

เดอืนพฤศจกิายน มรีาคาอยูท่ีป่ระมาณ 102 ดอลลารส์หรัฐฯตอ่ตัน 

สมาคมเหล็กโลก หรือ Worldsteel คาดการณ์ความตอ้งการใชเ้หล็กส าเร็จรูปของโลกปี 2563 มแีนวโนม้

ขยายตัวรอ้ยละ 1.7 อยูท่ี ่1,805.7 ลา้นตัน โดยทีจ่ากการคาดการณ์ความตอ้งการใชเ้หล็กส าเร็จรูปของโลก

ปี 2563 ของภมูภิาคตา่งๆทั่วโลกมแีนวโนม้ความตอ้งการมกีารขยายตัวเพิม่ข ึน้เมือ่เทยีบกับปีกอ่นหนา้ โดย

กลุ่มสหภาพยโุรป (28 ประเทศ) คาดการณ์ความตอ้งการใชเ้หล็กส าเร็จรูปในปี 2563 ขยายตัวอยูท่ีร่อ้ยละ 

1.1 มีปริมาณอยู่ที่ 168.6 ลา้นตัน กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) คาดการณ์ความตอ้งการใชเ้หล็ก

ส าเร็จรูปขยายตัวรอ้ยละ 2 ในกลุม่ประเทศอาเซยีน Worldsteel คาดการณ์ความตอ้งการใชเ้หล็กส าเร็จรูปมี

การขยายตัวรอ้ยละ 5.6 ซึง่ความตอ้งการใชเ้หล็กส าเร็จรูปขยายตัวสงูข ึน้เมือ่เทยีบกับภูมภิาคอืน่ๆ โดยอยูท่ี่

ประมาณ 83.9 ลา้นตัน ซึง่เป็นผลมาจากการลงทนุในการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐ านและการขยายการลงทุน

ไปยังประเทศตา่งๆในกลุม่ประเทศอาเซยีนในขณะที ่Worldsteel คาดการณ์ความตอ้งการใชเ้หล็กส าเร็จรูป 

ของจีนที่ซ ึง่เป็นประเทศผูผ้ลติและผูใ้ชเ้หล็กรายใหญ่ของโลก โดยในปี 2563 ความตอ้งการใชเ้หล็ก

ส าเร็จรูปจะมกีารขยายตัวรอ้ยละ 1 โดยมปีรมิาณความตอ้งการใชอ้ยูท่ ีป่ระมาณ 909.1 ลา้นตัน 

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย 

การบริโภคเหล็กส าเร็จรูปของไทยในปี 2562 หดตัวรอ้ยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที1่8.47 ลา้นตัน 

ขณะทีก่ารบรโิภคเหล็กทีแ่ทจ้รงิหดตัวลงรอ้ยละ 4.7 การผลติเหล็กในประเทศอยูท่ี ่7.63 ลา้นตัน ปรับลดลง

รอ้ยละ 15.5 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น การน าเข ้าผลติภัณฑเ์หล็กส าเร็จรูปขยายตัวรอ้ยละ 1.4 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น 

อยูท่ี ่12.21 ลา้นตัน สว่นการสง่ออกหดตัวรอ้ยละ 21.1 เมือ่เทยีบกับปีทีผ่ ่านมามปีรมิาณอยูท่ี ่1.38 ลา้นตัน 

ส าหรับอตุสาหกรรมตอ่เนื่องของอตุสาหกรรมเหล็กไทยยังคงชะลอตัวในบางอตุสาหกรรมในปี 2562 เป็นผล

จากการบรโิภคผลติภัณฑเ์หล็กในประเทศลดลง โดยอุตสาหกรรมก่อสรา้งการผลติซเีมนตข์ยายตัวรอ้ยละ 

2.1 จากการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครัฐเป็นสว่นใหญ่และการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศัยของภาคเอกชน 

อตุสาหกรรมยานยนต ์ยอดการผลติรถยนตร์วมในปี 2562 ปรับลดลงรอ้ยละ 7.1 เมือ่เทยีบกับปี กอ่น จากการ

หดตัวของทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ อตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ ้ า ยอดการผลติตูเ้ย็นขยายตัวรอ้ย

ละ 7.2 เมือ่เทยีบกับปีก่อน และการผลติคอมเพรสเซอร์หดตัวรอ้ยละ 4.9 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑย์อดการ

ผลติอาหารทะเลกระป๋องขยายตัวรอ้ยละ 1.9 ส่วนยอดการผลติผลไมก้ระป๋องหดตัวรอ้ยละ 34.1 เมือ่เทยีบ

กับปีกอ่น 

คาดการณ์ปรมิาณความตอ้งการใชผ้ลติภัณฑเ์หลก็ในปี2563 จะมกีารขยายตัวปรับเพิม่ข ึน้เล็กนอ้ยจากปี2562 

อยู่ประมาณรอ้ยละ 0.7 โดยคาดว่าปรมิาณความตอ้งการใชจ้ะอยูท่ีป่ระมาณ 18.6-19 ลา้นตัน ซึง่เป็นผลมา

จากการคาดการณ์ถงึสภาวะเศรษฐกจิทีม่โีอกาสฟ้ืนตัวจากภาวะสงครามทางการคา้ทีค่ลายความตงึเครยีด ซึง่

เป็นโอกาสที่จะมีการขยายตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีการใชง้านผลติภัณฑ์เหล็กโดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ซึง่คาดว่าจะเตบิโตจากการเร่งลงทุนโครงสรา้งขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึง่มแีผนการ

กอ่สรา้งโครงสรา้งจ านวนมากและการลงทนุของภาคเอกชนที ่คาดวา่จะเตบิโตขึน้ตามความเชือ่ม่ันทีเ่พิม่ข ึน้ 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่มีทศิทางที่ดขี ึน้ความตอ้งการจากตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

ถงึแมว้า่ในบางอตุสาหกรรมจะไดม้กีารคาดการณ์การเตบิโตทีม่กีารชะลอตัวลงเล็กนอ้ยก็ตามแตโ่ดยภาพรวม

แลว้ยังคาดวา่ความตอ้งการใชเ้หล็กของไทยในปี 2563 ยังคงสามารถเตบิโตตอ่ไปได ้
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5.4. งบการเงนิ 

หนว่ย: พนับาท งบการเงนิรวม 
 2560 2561 2562 9 เดอืน 2562 9 เดอืน 2563 
      
งบก าไรขาดทนุ      
รายได ้      
รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

3,676,012 4,063,981 1,333,990 1,181,224 1,044,421 

ก าไรจากการขายโครงการ
ผลติไฟฟ้า 

172,553 214,509 97,710 98,475 -- 

รายไดด้อกเบีย้ 10,798 8,255 7,047 4,017 1,616 
ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 129,843 -- 90,283 75,393 -- 
รายไดอ้ืน่ 233,266 22,998 25,160 25,344 2,329 

รวมรายได ้ 4,222,472 4,309,744 1,554,189 1,384,453 1,048,366 

      
คา่ใชจ้า่ย      
ตน้ขายและใหบ้รกิาร 3,047,481 3,704,456 1,093,364 932,423 781,590 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและจัด
จ าหน่าย 

63,212 62,845 7,118 6,928 5,498 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 385,170 196,574 219,922 170,717 136,023 
ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น -- 20,281 -- -- 94,893 
สว่นขาดทนุจากเงนิลงทนุใน
กจิการรว่มคา้ 

10,095 -- -- -- -- 

รวมคา่ใชจ้า่ย 3,505,958 3,984,156 1,320,404 1,110,068 1,018,004 

      
ก าไร (ขาดทนุ) กอ่น
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและ
ภาษเีงนิได ้

716,514 325,587 233,785 274,385 30,362 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (349,635) (414,401) (420,046) (318,230) (303,500) 
ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษี
เงนิได ้

366,878 (88,814) (186,261) (43,845) (273,138) 

ภาษีเงนิได ้ (59,600) (19,025) (10,126) (13,118) (2,175) 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบั
งวด 

307,278 (107,839) (196,387) (56,963) (275,313) 

      
งบแสดงฐานะการเงนิ      
สนิทรพัย ์      
สนิทรพัยห์มุนเวยีน      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่
เงนิสด 

975,874 1,140,762 107,245 232,752 163,360 

เงยิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัด
ในการเบกิใช ้

200,748 288,066 272,194 650,745 413,741 

สว่นของเงนิฝากธนาคารทีม่ี
ภาระค ้าประกันทีถ่งึก าหนดไถ่
ถอนภายในหนึง่ปี 

-- 627,922 570,322 99,205 442,911 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 726,795 518,246 501,249 517,571 566,404 
สนิคา้คงเหลอื 698,971 765,981 409,789 513,008 107,206 
ลกูหน้ีกรมสรรพากร 306,530 294,492 191,085 204,012 151,593 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไว ้
เพือ่ขาย 

-- 46,774 -- -- -- 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 18,760 49,126 66,998 83,446 64,609 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,927,677 3,731,369 2,118,882 2,300,739 1,909,824 

      
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน      
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้า
ประกัน - สทุธจิากสว่นทีถ่งึ
ก าหนดไถถ่อนภายในหนึง่ปี 

911,663 715,967 286,100 647,444 338,581 

อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การ
ลงทนุ 

-- 22,893 22,147 22,473 23,541 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ 7,380,976 7,029,463 6,271,305 6,459,203 6,556,798 
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หนว่ย: พนับาท งบการเงนิรวม 
 2560 2561 2562 9 เดอืน 2562 9 เดอืน 2563 
      
สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ -- -- -- -- 196,144 
สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน 1,255,608 1,591,335 1,483,748 1,443,371 1,537,544 
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการ
ตัดบัญช ี

8,317 7,247 8,594 7,556 15,422 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 81,206 106,193 90,229 93,022 77,363 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 9,637,771 9,473,098 8,162,123 8,673,069 8,745,393 

รวมสนิทรพัย ์ 12,565,448 13,204,467 10,281,005 10,973,808 10,655,217 

      
 
 
 
 
หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
หนีส้นิหมุนเวยีน      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

729,992 917,672 190,584 337,630 187,513 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 671,850 250,470 327,315 196,470 258,712 
สว่นของหน้ีสนิระยะยาวทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

3,227,799 3,336,415 2,166,530 423,660 3,452,471 

เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นที่
จัดเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีน 

17,431 -- -- -- -- 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคล
และกจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน 

-- 1,478,908 219,495 404,060 245,736 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 40,705 10,479 5,378 5,555 2,849 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 95,635 67,108 58,309 55,798 28,429 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 15,376 36,913 5,683 17,390 17,286 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 4,798,788 6,097,965 2,973,294 1,440,563 4,192,996 

      
หนีส้นิไมห่มุนเวยีน      
หน้ีสนิระยะยาว - สทุธจิาก
สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 

6,196,911 5,604,739 6,087,718 8,156,696 5,413,683 

หน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตัด
บัญช ี

29,430 32,192 30,897 30,652 32,027 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาว
ของพนักงาน 

9,510 11,654 14,098 13,164 16,881 

ประมาณการหน้ีสนิส าหรับ
ตน้ทนุในการรือ้ถอนสถานที่
เชา่ 

5,056 5,295 7,158 7,313 7,901 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ -- 4,039 19,743 19,849 20,013 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 6,240,908 5,657,919 6,159,614 8,227,674 5,490,505 

รวมหนีส้นิ 11,039,696 11,755,884 9,132,908 9,668,237 9,683,501 

      
สว่นของผูถ้อืหุน้      
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็ม
มลูคา่แลว้ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 380,845 380,845 380,845 380,845 380,845 
สว่นต า่กวา่ทนุจากการ
เปลีย่นแปลงสัดสว่นการถอื
หุน้ในบรษัิทยอ่ย 

(5,517) (5,517) (5,517) (5,517) (5,517) 

ก าไรสะสม      
จัดสรรแลว้ - ส ารองตาม
กฎหมาย 

15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 287,633 165,482 (31,592) 96,984 (303,518) 
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ 

(58,814) (31,367) (123,351) (107,583) (24,500) 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 1,419,546 1,324,842 1,035,785 1,180,129 862,710 
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หนว่ย: พนับาท งบการเงนิรวม 
 2560 2561 2562 9 เดอืน 2562 9 เดอืน 2563 
      

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี
อ านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 

106,205 123,741 112,312 125,442 109,006 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,525,752 1,448,583 1,148,097 1,305,571 971,716 

รวมหนีส้นิและสว่นของผู ้
ถอืหุน้ 

12,565,448 13,204,467 10,281,005 10,973,808 10,655,217 

      
      
งบกระแสเงนิสด      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 
ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษี 366,878 (88,814) (186,261) (43,845) (273,138) 
รายการปรับ      
คา่เสือ่มราคา 244,269 281,137 305,361 226,834 272,882 
คา่ตัดจ าหน่าย 66,993 86,127 87,991 66,575 67,683 
หน้ีสงสัยจะสญูและหน้ีสญู 
(กลับรายการ) 

30,260 (1,027) -- -- -- 

โอนกลับการปรับลดสนิคา้
คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะ
ไดรั้บ 

(11,491) 56,264 (24,903) (24,903) -- 

ก าไรจากการขายโครงการ
ผลติไฟฟ้า 

(172,553) (214,509) (97,710) (98,475) -- 

ขาดทนุ (ก าไร) จากการ
จ าหน่ายสนิทรัพยถ์าวรอืน่ 

3,635 98 2,411 3,311 238 

คา่เผือ่การลดมลูคา่สนิทรัพย์
และคา่ตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์
ไมห่มนุเวยีนอืน่ (กลับ
รายการ) 

43,040 (5,579) -- -- -- 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาว
ของพนักงาน 

2,832 2,294 23,329 22,395 2,846 

สว่นขาดทนุจากเงนิลงทนุใน
กจิการรว่มคา้ 

10,095 -- -- -- -- 

ขาดทนุสทุธจิากการปรับ
มลูคา่ยตุธิรรมจากการลงทนุ
ในบรษัิทยอ่ย 

10,637 -- -- -- -- 

ขาดทนุ (ก าไร) จากอัตรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 

(80,917) 22,824 (136,385) (74,871) 64,889 

ขาดทนุจากการตรีาคาทีด่นิ
ลง 

21,092 -- -- -- -- 

รายไดด้อกเบีย้ (10,798) (8,255) (7,047) (4,017) (1,616) 
คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 349,635 414,401 420,046 325,517 303,500 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการ
ด าเนนิงานกอ่นการ
เปล ีย่นแปลงในสนิทรพัย์
และหนีส้นิด าเนนิงาน 

873,609 544,960 386,833 398,521 437,284 

      
สนิทรพัยด์ าเนนิงาน (เพิม่ข ึน้) ลดลง 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 911,204 180,322 (14,029) (1,188) (79,376) 
สนิคา้คงเหลอื 98,079 (152,156) 301,379 277,876 191,605 
ตน้ทนุโครงการระหวา่งพัฒนา 1,258,158 -- -- -- -- 
ลกูหน้ีกรมสรรพากร 55,603 8,068 103,408 94,982 39,491 
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 12,529 842 (20,813) (37,057) 3,482 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (34,003) (25,262) 12,541 2,287 (10,156) 
      
หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ข ึน้ (ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ (8,228) (167,648) 68,007 (98,413) (112,785) 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 81,055 (28,527) (8,799) (11,310) (29,880) 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ (3,186) (1,978) (8,991) 2,884 11,598 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ -- 4,040 15,596 15,691 302 
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หนว่ย: พนับาท งบการเงนิรวม 
 2560 2561 2562 9 เดอืน 2562 9 เดอืน 2563 
      
เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) 
กจิกรรมด าเนนิงาน 

3,244,818 362,662 835,131 644,273 451,565 

รับดอกเบีย้ 10,798 8,255 17,959 4,016 1,616 
จา่ยดอกเบีย้ (464,816) (465,057) (449,975) (287,968) (233,144) 
รับคนืภาษีเงนิได ้ -- -- -- -- 5,275 
จา่ยภาษีเงนิได ้ (35,242) (47,814) (23,134) (20,635) (16,801) 
จา่ยผลประโยชนร์ะยะยาว
ของพนักงาน 

-- (150) (19,652) (19,652) (62) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) 
กจิกรรมด าเนนิงาน 

2,755,559 (142,104) 360,329 320,034 208,449 

      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทนุ
ในบรษัิทยอ่ย 

(334,448) -- -- -- -- 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัด
ในการเบกิใชเ้พิม่ขึน้ 

(103,752) (87,319) 15,872 (362,679) (141,547) 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้า
ประกันลดลง 

1,994,538 (432,226) 487,466 597,240 74,931 

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ (797,431) (991,611) (225,628) (188,273) (8,990) 
ซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน (3,364) (7) (960) (3) -- 
เงนิสดจา่ยช าระเจา้หน้ีคา่ซือ้
อปุกรณ ์

-- -- (11,762) (9,089) (13,355) 

เงนิสดรับจากการขาย
โครงการผลติไฟฟ้า 

595,084 715,041 529,873 534,312 -- 

เงนิสดรับจากการจ าหน่าย
ทีด่นิและอปุกรณอ์ืน่ 

3 1,124 17,082 10,945 4 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) 
กจิกรรมลงทุน 

1,350,630 (794,998) 811,942 582,453 (88,957) 

      
      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

(4,863,795) 187,680 (727,412) (575,717) (3,071) 

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มื 3,299,382 2,716,363 1,406,789 1,388,584 96,330 
จา่ยคา่ธรรมเนียมในการจัดหา
เงนิกู ้

-- -- -- (25,457) (1,654) 

ช าระคนืเงนิกูย้มื (2,348,764) (1,807,139) (2,898,856) (2,562,829) (242,935) 
ช าระคนืหน้ีสนิตามสัญญาเชา่ (3,584) (3,822) (2,466) (2,452) (10,056) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) 
กจิกรรมจดัหาเงนิ 

(3,916,761) 1,093,081 (2,221,944) (1,777,871) (161,386) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบ
การเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

35,194 8,909 16,155 (32,626) 98,009 

      
เงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ 
(ลดลง) สทุธ ิ

224,622 164,888 (1,033,517) (908,010) 56,115 

เงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 

711,205 975,874 1,140,762 1,140,762 107,245 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่
เงนิสดของบรษัิทยอ่ย ณ 
วันทีซ่ ือ้ธุรกจิ 

40,047 -- -- -- -- 

เงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 

975,874 1,140,762 107,245 232,752 163,630 
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การวเิคราะหข์องผลการด าเนนิงานส าหรบังวด 9 เดอืนส ิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 

การวเิคราะหง์บก าไรขาดทุน 

 งวด 9 เดอืนส ิน้สดุ 30 กนัยายน เปล ีย่นแปลง 
หนว่ย: ลา้นบาท 2563 2562 ลา้นบาท % 
 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

ธุรกจิเหล็ก 366.31 557.05 (190.74) (34.24%) 
ธุรกจิขนสง่ 16.91 7.71 9.20 119.33% 
ธุรกจิพลังงาน 661.20 616.46 44.74 7.26% 

ก าไรจากการขายโรงไฟฟ้า -- 98.47 (98.47) (100.00%) 
ดอกเบีย้รับ 1.62 4.02 (2.40) (59.70%) 
รายไดอ้ืน่ 2.33 25.35 (23.02) (90.81%) 

รวมรายได ้ 1,048.37 1,309.06 (260.69) (19.91%) 

     
ตน้ทนุขายและบรกิาร 

ธุรกจิเหล็ก 363.63 551.00 (187.37) (34.01%) 
ธุรกจิขนสง่ 16.12 14.36 1.76 12.26% 
ธุรกจิพลังงาน 401.84 367.06 34.78 9.48% 

รวมตน้ทุนขาย 781.59 932.42 (150.83) (16.18%) 

     

ก าไรข ัน้ตน้ 226.78 376.64 (109.86) (29.17%) 

     
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ธุรกจิเหล็ก 62.39 92.63 (30.24) (32.65%) 
ธุรกจิขนสง่ 2.35 3.56 (1.21) (33.99%) 
ธุรกจิพลังงาน 76.79 81.44 (4.65) (5.71%) 

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น 
ธุจกจิเหล็ก 0.35 -- 0.35 100.00% 
ธุรกจิพลังงาน 94.54 (75.39) 169.93 (225.40%) 

ตน้ทนุทางการเงนิ     
ธุรกจิเหล็ก 75.85 100.70 (24.85) (24.68%) 
ธุรกจิขนสง่ 0.42 0.54 (0.12) (22.22%) 
ธุรกจิพลังงาน 227.23 217.00 10.23 4.71% 

รวมคา่ใชจ้า่ย 539.92 420.48 119.44 28.41% 

     

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงาน (273.14) (43.84) (229.30) 523.04% 

     
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (2.17) (13.12) 10.95 (83.46%) 
     
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ     

ธุรกจิเหล็ก (133.71) (184.63) 50.92 (27.58%) 
ธุรกจิขนสง่ (1.94) (12.09) 10.15 (83.95%) 
ธุรกจิพลังงาน (139.66) 139.76 (279.42) (199.93%) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (275.31) (56.96) (218.35) 383.34% 

 

รายไดแ้ละตน้ทุน 

ธุรกจิเหล็ก: 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารของธุรกจิเหล็กส าหรับงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 มจี านวน 

366.31 ลา้นบาทลดลงจากงวดเปรยีบเทยีบ (557.05 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 190.74 ลา้นบาท ซึง่สามารถ

จ าแนกตามประเภทของรายไดด้ังนี้ 

ธรุกจิเหล็ก งวด 9 เดอืนส ิน้สดุ 30 กนัยายน เปลีย่นแปลง 
หนว่ย: ลา้นบาท 2563 2562 ลา้นบาท % 
ยอดขาย 221.76 476.09 (254.33) (53.42%) 
ตน้ทนุขาย 219.06 474.35 (255.29) (53.82%) 

ก าไรข ัน้ตน้ 2.70 1.74 0.96 55.17% 
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ธรุกจิเหล็ก งวด 9 เดอืนส ิน้สดุ 30 กนัยายน เปลีย่นแปลง 
หนว่ย: ลา้นบาท 2563 2562 ลา้นบาท % 

     
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 144.55 80.96 63.59 78.54% 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 144.57 76.65 67.92 88.61% 

ก าไรข ัน้ตน้ (0.02) 4.31 (4.33) (100.46%) 

 

รายไดก้ารจ าหน่ายเหล็ก มใีนงวดปัจจุบันมจี านวน 221.76 ลา้นบาทซึง่ลดลง 254.33ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 53.4 จากงวดเปรียบเทยีบ ยอดขายทีล่ดลงเนื่องมาจากผลกระทบของ Covid-19 และปริมาณความ

ตอ้งการเหล็กในตลาดทีน่อ้ยลงจากอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง ประกอบกับราคาขายเหล็กในประเทศไทยที่

ปรับตัวลงเมือ่เทยีบกับปีทีผ่่านมาจนท าใหไ้มส่ามารถแขง่ขันได ้ตน้ทนุขายสนิคา้ปรับตัวลดลงซึง่สอดคลอ้ง

กับรายไดจ้ากการขายเหล็กทีล่ดลง 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพิม่ข ึน้จากงวดเปรียบเทยีบจ านวน 63.59 ลา้นบาทเนื่องจากบริษัทไดเ้สร็จส ิน้

กระบวนการทดสอบสภาพดังนัน้ลกูคา้จงึสง่ค าสั่งผลติสนิคา้ในไตรมาสปัจจบัุนเพิม่มากขึน้ดังนัน้จงึกอ่ใหเ้กดิ

ตน้ทนุการใหบ้รกิารเพิม่มากขึน้ อยา่งไรก็ตามปรมิาณการสั่งผลติทีเ่พิม่ข ึน้นัน้ยังไมส่ามารถครอบคลมุตน้ทุน

การผลติคงทีข่องบรษัิทไดจ้งึท าใหเ้กดิผลขาดทุนขัน้ตน้ภายใตส้ัญญา OEM นั้นลูกคา้ตกลงทีจ่ะสั่งผลติ

สนิคา้ไมน่อ้ยกวา่ปีละ 400,000 ตัน บรษัิทคาดวา่จะสามารถเรยีกเก็บคา่บรกิารส าหรับปรมิาณการสั่งผลติทีต่ า่

กวา่ปรมิาณตามสัญญาไดใ้นไตรมาสที ่4 

ธุรกจิพลังงาน: 

รายไดจ้ากการขายส าหรับงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 แสดงยอดเป็นจ านวน 661.20 ลา้น

บาท เพิม่ข ึน้จากงวดเปรยีบเทยีบ (616.46 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 44.74 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 

7.26 ทัง้นี้เนื่องจากปรมิาณความสามารถในการผลติกระแสไฟฟ้าในงวดปัจจุบันสงูกว่าโดยมกี าลังการผลติ

ทัง้ส ิน้ 68.6 เมกะวัตตต์ดีซี เมื่อเทียบกับปีก่อน ณ ส ิน้ไตรมาสที่ 3 บริษัทมีความสามารถในการผลิต

กระแสไฟฟ้าเพยีง 67.1 เมกะวัตตด์ซี ีท าใหบ้รษัิทสามารถรับรูร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าไดเ้พิม่ข ึน้ ปรมิาณ

การผลติกระแสไฟฟ้าทีเ่พิม่ข ึน้นัน้เกดิจากโครงการอาโอโมร ิและโครงการนฮิอนมัตซ ึ3 ทีเ่ริม่จ าหน่ายไฟฟ้า

เชงิพาณชิยไ์ดใ้นวันที ่30 กันยายน 2562 และ 31 มกราคม 2563 ตามล าดับ 

ตน้ทุนขายและบรกิารเพิม่ข ึน้จากปีทีผ่่านมารวม 34.78 ลา้นบาทหรือคดิเป็นรอ้ยละ 9.47 เกดิจากบรษัิทมี

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยเ์พิม่ข ึน้ 2 โครงการคอื โครงการอาโอโมร ิและ โครงการนฮิอนมัตซ3ึ 

ทีเ่ริม่ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิยไ์ดใ้นเดอืนกันยายน 2563 และเดอืนมกราคม 2563 จงึมตีน้ทนุเพิม่ข ึน้ไดแ้กค่า่

บ ารุงรักษาโครงการ คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย และคา่เบีย้ประกันภัย เป็นตน้ 

ก าไรจากการขายโครงการไฟฟ้า 

ในงวดปัจจุบัน บรษัิทไม่มกีารขายโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ เมือ่เทยีบกับงวดเปรียบเทียบนั้น 

บรษัิทขายโครงการโรงไฟฟ้าจ านวน 5 โครงการใหแ้ก่กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตามแผนกลยุทธ์การขาย

โครงการเพือ่สรา้งผลก าไรใหแ้ก่กลุ่มบรษัิททีส่งูข ึน้ โดยบรษัิทมกี าไรจากการขายโครงการดังกลา่ว 98.47 

ลา้นบาท 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ธุรกจิเหล็ก: 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารส าหรับงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2563 มทัีง้ส ิน้ 62.39 ลา้นบาท

เมือ่เปรียบเทยีบกับปีกอ่นซึง่แสดงยอดจ านวน 92.63 ลา้นบาท ซึง่ลดลงเป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 30.24 ลา้นบาท

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 32.65 โดยการลดลงทีส่ าคัญเกดิจาก 

 ในงวดเปรยีบเทยีบ บรษัิทไดม้กีารปรับปรุงโครงสรา้งพนักงานในสว่นของการผลติโดยจ่ายช าระเงนิเป็น

จ านวนทัง้ส ิน้ประมาณ 20.45 ลา้นบาท ซึง่บรษัิทไดแ้สดงรายการในงบการเงนิเป็นค่าใชจ้่ายในการ

บรหิาร 

 คา่เสือ่มราคาส าหรับโรงงานเฟส 2 ในเดอืนพฤษภาคมถงึกันยายน 2563 ไดถู้กจัดประเภทเป็นตน้ทนุการ

ใหบ้รกิารในงวดปัจจบัุน เนื่องจากบรษัิทไดด้ าเนนิการทดสอบสภาพแลว้เสร็จในเดอืนเมษายน 2563  
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ธุรกจิพลังงาน: 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารส าหรับงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2563 มทัีง้ส ิน้ 76.79 ลา้นบาท

เมือ่เปรียบเทยีบกับปีก่อนซึง่แสดงยอดจ านวน 81.44 ลา้นบาท ซึง่ลดลงเป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 4.65 ลา้นบาท

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.73 เกดิจากการจัดการบรหิารคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 

ธุรกจิพลังงาน: 

ในงวดเกา้เดอืนปีปัจจบัุน บรษัิทมผีลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นรวมทัง้ส ิน้ 94.54 ลา้นบาทซึง่สว่นใหญเ่กดิ

จากธุรกจิพลังงาน โดยกลุ่มธุรกจิพลังงานมเีงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิซึง่เป็นสกุลเงนิเยน และเมือ่ท าการ

แปลงค่าใหเ้ป็นสกุลเงินบาทตามมาตรฐานการบัญช ีซึง่ค่าเงินบาท ณ วันส ิน้งวดอ่อนค่าลงโดยอัตรา

แลกเปลีย่นเป็น 0.303698 บาทต่อเยน ซึง่เมือ่เปรียบเทยีบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ส ิน้ไตรมาสที ่2 คอื 

0.279603 บาทตอ่เยน ท าใหบ้รษัิทมภีาระหนี้สนิมากขึน้ จงึรับรูร้ายการขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นทียั่งไม่

เกดิข ึน้จรงิในงวดปัจจบัุน 

ตน้ทุนทางการเงนิ 

ธุรกจิเหล็ก: 

ตน้ทุนทางการเงนิในงวดปัจจุบันลดลงจากปีทีผ่่านมาเนื่องจากการจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืประเภทหุน้กูต้าม

ก าหนดเวลาไถ่ถอนในชว่งไตรมาสที ่4 ปี 2562 ซึง่สุทธแิลว้ลดลงเป็นจ านวน 220.1 ลา้นบาท จงึท าใหม้ี

ตน้ทนุทางการเงนิลดลง 

ธุรกจิพลังงาน: 

ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ข ึน้ 10.23 ลา้นบาทหรือคดิเป็นรอ้ยละ 4.72 เกดิจากการไดรั้บเงนิกูย้มืเพิม่เตมิจาก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยจ์ านวน 2 โครงการคอืโครงการอาโอโมร ิและ โครงการนฮิอนมัตซ ึ3 

ในปี 2562 และ 2563 

การวเิคราะหส์นิทรพัย ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้ส ิน้ 10,655.22 ลา้นบาท เพิ่มข ึน้จากปีทีผ่่านมา 

(10,281.00 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 374.21 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.51 โดยการเพิม่ข ึน้ทีส่ าคัญสามารถ

วเิคราะหไ์ดด้ังตอ่ไปนี้ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน ลดลงจากปีทีผ่่านมารวม 206.06 ลา้นบาท ซึง่การลดลงเกดิจาก 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ 56.12 ลา้นบาท ซึง่ไดอ้ธบิายถงึการเพิม่ข ึน้ในสว่นที ่4  

 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคา้ประกันเพิม่ข ึน้ 141.55 ลา้นบาท เป็นเงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกันตามเงือ่นไข

การขอสนิเชือ่ Project Finance กับธนาคารพาณชิยใ์นตา่งประเทศ ซึง่การเบกิจ่ายตอ้งไดรั้บการอนุมัต ิ

จากสถาบันการเงนิ การเพิม่ข ึน้เกดิจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในระหวา่งงวด  

 ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่เพิม่ข ึน้จากปีทีผ่่านมา 65.15 ลา้นบาทเนื่องจากความสามารถในการผลติ

กระแสไฟฟ้าในชว่งไตรมาสที ่3 จะสามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดส้งูกวา่ไตรมาสที ่4 (ฤดหูนาว) จงึท าให ้

เกดิลกูหนี้การขายไฟฟ้าสงูข ึน้  

 สนิคา้คงเหลอืลดลงจากปีทีผ่่านมา 302.58 ลา้นบาท เนื่องจากบรษัิทไดม้กีารบรหิารจัดการสนิคา้คง

คลังไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพมากยิง่ข ึน้สนิคา้ที่คงเหลือส่วนใหญ่เป็น Sparepart และ ส่วนประกอบ

สารเคมทีีใ่ชป้ระกอบในการผลติสนิคา้  

 ลกูหนี้กรมสรรพากรลดลงจากปีทีผ่่านมาเนื่องจากบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศไดรั้บคนืภาษีการบรโิภคจาก

กรมสรรพากรในประเทศญีปุ่่ นในระหวา่งงวด  

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนเพิม่ข ึน้ 580.27 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.64 ทัง้นี้มสีาเหตหุลักดังตอ่ไปนี้ 

 ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ และสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน เพิม่ข ึน้ 355.09 ลา้นบาททัง้นี้เนื่องจาก  
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 บรษัิทรับรูร้ายการเครื่องจักรเพิ่มข ึน้ 110 ลา้นบาท อันเนื่องมาจากการรับรูต้น้ทุนการทดสอบสภาพ

เครือ่งจักรในระหวา่งงวด และมกีารซือ้สนิทรัพยถ์าวรเพิม่ข ึน้อกี 13.6 ลา้นบาท  

 ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงนิในตา่งประเทศจ านวน 546.4 ลา้นบาท และ  

 ตัดคา่เสือ่มราคาในระหวา่งงวด 320.98 ลา้นบาท  

 บรษัิทรับรูส้ทิธกิารใชส้นิทรัพย ์(Right of Use) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เพิม่ข ึน้

เป็นจ านวนสทุธ ิ196.14 ลา้นบาท  

 สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ลดลง 28.6 ลา้นบาทเนื่องจากการจัดประเภทรายการใหมใ่นปีปัจจุบัน โดยน า

สทิธกิารเชา่ทีเ่ดมิแสดงรายการอยู่ภายใตส้นิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน ไปรวมอยู่ภายใตส้ทิธกิารใชท้รัพยส์นิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16  

การวเิคราะหห์นีส้นิ 

ณ วันที ่30 กันยายน 2563 บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวมทัง้ส ิน้ 9,683.50 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้จากปีทีผ่่านมา (9,132.91 

ลา้นบาท) เป็นจ านวน 550.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.69โดยการเพิม่ข ึน้ทีส่ าคัญสามารถวเิคราะหไ์ด ้

ดังตอ่ไปนี้ 

หนี้สนิหมนุเวยีนเพิม่ข ึน้ 1,219.71 ลา้นบาท ซึง่การเพิม่ข ึน้ทีเ่ป็นสาระส าคัญสว่นใหญ่เกดิจาก 

 หนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี : ซึง่เพิม่ข ึน้จากปีทีผ่่านมา 1,270 ลา้นบาท เนื่องจากการ

จัดประเภทรายการหุน้กูข้องธุรกจิเหล็กจ านวน 1,140 ลา้นบาท ซึง่เดมิแสดงอยู่ในสว่นของหนี้สนิระยะ

ยาวมาแสดงเป็นหนี้สนิระยะยาวทีจ่ะถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี ตามระยะเวลาของหุน้กูท้ ีม่กี าหนดไถ่

ถอน และส่วนทีเ่หลอืเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวของธุรกจิพลังงานอันเนื่องมาจากการไดรั้บวงเงนิสนับสนุน

เพิม่เตมิเพือ่กอ่สรา้งโครงการไฟฟ้าแหง่ใหม ่2 แห่งคอื อาโอโมร ิและ นิฮอนมัตซ ึ3 ซึง่การเพิม่ข ึน้นัน้

เป็นไปตามตารางการจา่ยช าระ 

 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ ลดลงจากปีทีผ่่านมา 68.56 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เกดิจาก 

o ธุรกจิเหล็ก – ลดลง 169 ลา้นบาทเนื่องจากในปีทีผ่่านมาบริษัทไดรั้บเงนิส าหรับค าสั่งผลติ

ล่วงหนา้ ซึง่ในงวดปัจจุบันไมม่ยีอดค าสั่งการผลติลว่งหนา้ดังกลา่วอยา่งเป็นสาระส าคัญ และ

บรษัิทมคี่าใชจ้่ายคา้งจ่ายค่าไฟฟ้าในเดอืนกันยายนเพิม่ข ึน้ 12 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามการ

ผลติทีเ่พิม่ข ึน้ในงวดปัจจบัุนเมือ่เทยีบกับปีทีผ่่านมา 

o ธุรกจิพลังงาน – เพิม่ข ึน้ 97 ลา้นบาทซึง่สว่นใหญ่เกดิจากดอกเบีย้คา้งจ่ายซึง่โครงการขนาด

ใหญ่จะมรีอบการจา่ยช าระดอกเบีย้ในระหวา่งไตรมาสที ่4 จงึทาใหม้คีา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเพิม่มาก

ขึน้เมือ่เทยีบกับปีก่อน และยังมคี่าใชจ้่ายในการบารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้า (Operating & 

Maintenance) ซึง่มีโครงการทีจ่ะเรียกเก็บค่าบรกิารปีละ 2 ครั้งคือในเดอืนพฤษภาคม และ 

พฤศจกิายน ของทกุปี เชน่โครงการซซี ีฮามาดะ โครงการอวิาก ิและ โครงการนฮิอนมัตซ ึ

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนลดลงจากปีทีผ่่านมา 669.61 ลา้นบาท โดยสาเหตขุองการลดลงเกดิจาก 

 การจัดประเภทรายการหุน้กูข้องบรษัิทเป็นหนี้สนิหมนุเวยีน เนื่องจากจะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี รวม

เป็นจ านวน 1,140 ลา้นบาท  

 เงนิกูย้มืระยะยาว เพิม่ข ึน้ 82 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการไดรั้บสนับสนุนวงเงนิกูย้มืส าหรับโครงการไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติยใ์นตา่งประเทศ  

 กลุ่มบรษัิทจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืตามก าหนดระยะเวลารวมทัง้ส ิน้ 242.9 ลา้นบาท และผลกระทบจาก

อัตราแลกเปลีย่น  

 หนี้สนิตามสัญญาเช่าเพิ่มข ึน้ 144.15 ลา้นบาทจากการรับรูภ้าระตามสัญญาเช่าด าเนินงานทีม่อีายุ

มากกวา่ 1 ปี เป็นภาระหนี้สนิทัง้จ านวน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 
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การวเิคราะหส์ว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 971.72 ลา้นบาท และ 

1,148.10 ลา้น บาท ตามล าดับ ซึง่ลดลงเป็นจ านวนสทุธ ิ176.38 ลา้นบาท ซึง่การลดลงสามารถวเิคราะหไ์ด ้

ดังนี้ 

 สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย ลดลง 3.30 ลา้นบาท 

 ผลขาดทุนในระหว่างงวดและการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชฉีบับที ่9 รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 

271.94 ลา้นบาท และเกดิผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 98.85 ลา้นบาท 

การวเิคราะหง์บกระแสเงนิสดรวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืของกลุ่มบรษัิท ณ วันที ่30 กันยายน 2563 มจีานวน 163.36 

ลา้นบาท เพิม่ข ึน้จากปี ทีผ่่านมาจา นวน 56.11 ลา้นบาท ซึง่สามารถวเิคราะหส์าเหตขุองการลดลงไดด้ังนี้ 

 เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาเนนิงานจานวน 208.45 ลา้นบาท เกดิจากผลการดาเนนิงานสาหรับงวด 

9 เดอืนแรกของปี 2563 ทา ใหเ้งนิสดเพิม่ข ึน้จา นวน 437.28 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยการเปลีย่นแปลง

ของ สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงานในระหวา่งงวดลดลงจา นวน 228.83 ลา้นบาท 

 เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุจานวน 88.96 ลา้นบาท เนื่องจาก 

o บรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศมเีงนิฝากธนาคารทีเ่กดิจากการดาเนนิการฝากไวใ้นบัญชธีนาคารทีม่ี

ขอ้จากัดในการใชเ้พิม่มากขึน้จานวน 141.55 บาท โดยบัญชเีงนิฝากธนาคารดังกล่าวนั้นจะ

สามารถเบกิถอนไดเ้พือ่ใชใ้นการจ่ายชาระการดาเนนิกจิการของโครงการโรงไฟฟ้าเท่านัน้และ

ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากธนาคาร 

o กลุ่มพลังงานไดไ้ถ่ถอนเงนิคา้ประกันวงเงนิกูย้มืบางสว่นและมกีารเปลีย่นหลักประกันชนดิอืน่

ทดแทน 

o บรษัิทยอ่ยไดม้กีารจา่ยช าระเงนิคา่ซือ้ทรัพยส์นิถาวรในระหวา่งงวดเป็นจานวน 13.3 ลา้นบาท 

 เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิจานวน 161.39 ลา้นบาท สาเหตหุลักเกดิจาก 

o บรษัิทฯ ไดช้ าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวตามกาหนดเวลาในระหวา่งงวดรวม 242.94 ลา้นบาท 

o บรษัิทฯ ไดรั้บเงนิกูย้มืธนาคารจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นระหว่างงวดเป็น

จานวน 82.14 ลา้นบาท 

o กลุม่บรษัิทไดรั้บเงนิกูย้มืธนาคารและจากบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน14.2 ลา้นบาทจากการออกตั๋ว

สัญญาใชเ้งนิ 

การวเิคราะหข์องผลการด าเนนิงานส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

การวเิคราะหง์บก าไรขาดทุน 

 ปีส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม เปล ีย่นแปลง 
หนว่ย: ลา้นบาท 2562 2561 ลา้นบาท % 
 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

ธุรกจิเหล็ก 572.08 3,077.84 (2,505.76) (81.41%) 
ธุรกจิขนสง่ 8.62 4.30 4.32 100.47% 
ธุรกจิพลังงาน 753.29 981.84 (228.55) (23.28%) 

ก าไรจากการขายโรงไฟฟ้า 97.71 214.51 (116.80) (54.45%) 
ดอกเบีย้รับ 7.05 8.25 (1.20) (14.55%) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 90.28 -- 90.28 100.00% 
รายไดอ้ืน่ 25.16 23.00 2.16 9.39% 

รวมรายได ้ 1,554.19 4,309.74 (2,755.55) (63.94%) 
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 ปีส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม เปล ีย่นแปลง 
หนว่ย: ลา้นบาท 2562 2561 ลา้นบาท % 
 
ตน้ทนุขายและบรกิาร 
 

ธุรกจิเหล็ก 581.53 3,093.45 (2,511.92) (81.20%) 
ธุรกจิขนสง่ 16.37 27.53 (11.16) (40.54%) 
ธุรกจิพลังงาน 495.47 583.48 (88.01) (15.08%) 

รวมตน้ทุนขาย 1,093.37 3,704.46 (2,611.09) (70.49%) 

     

ก าไรข ัน้ตน้ 460.82  605.28  (144.46) (23.87%) 
 
 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ธุรกจิเหล็ก 114.18 109.37 4.81 4.40% 
ธุรกจิขนสง่ 5.91 3.20 2.71 84.69% 
ธุรกจิพลังงาน 106.95 146.85 (39.90) (27.17%) 

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น -- 20.28 (20.28) (100.00%) 
ตน้ทนุทางการเงนิ     

ธุรกจิเหล็ก 130.48 129.25 1.23 0.95% 
ธุรกจิขนสง่ 0.74 1.03 (0.29) (28.16%) 
ธุรกจิพลังงาน 288.83 284.12 4.71 1.66% 

รวมคา่ใชจ้า่ย 647.09 694.10 (47.01) (6.77%) 

     

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงาน (186.27) (88.82) (97.45) 109.72% 

     
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (10.13) (19.02) 8.89 (46.74%) 
     
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ     

ธุรกจิเหล็ก (249.79) (224.69) (25.10) 11.17% 
ธุรกจิขนสง่ (14.78) (27.88) 13.10 (46.99%) 
ธุรกจิพลังงาน 68.18 144.73 (76.55) (52.89%) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (196.39) (107.84) (88.55) 82.11% 

 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

ธุรกจิเหล็ก 

ธรุกจิเหล็ก ปีส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม เปลีย่นแปลง 
หนว่ย: ลา้นบาท 2562 2561 ลา้นบาท % 
รายไดจ้ากการขาย 476.67 3,077.84 (2,601.17) (84.51%) 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 95.41 - 95.41 100% 

รายไดร้วม 572.08 3,077.84 (2,505.76) (81.41%) 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารส าหรับปี 2562 มยีอดรวม 572.08 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีผ่่านมา 2,505.76 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.41 ซึง่สามารถวเิคราะหร์ายการไดด้ังนี้ 

รายไดก้ารจ าหน่ายเหล็กมจี านวน 476.67 ลา้นบาทซึง่ลดลง 2,601.17 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 84.51 จาก

ปีทีผ่่านมาการขายทีล่ดลงนัน้เนื่องจากบรษัิทหยดุกระบวนการผลติส าหรับโรงงานเฟส 1 และ 2 ในระหวา่งปี

ปัจจบัุน เพือ่เตรยีมพืน้ทีแ่ละรองรับการเป็นผูรั้บจา้งผลติ (OEM) 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร OEM ในงวดปัจจุบันรวม 95.41 ลา้นบาท ซึง่เป็นการใหบ้รกิารรับจา้งผลติ

และใหบ้รกิารในระหวา่งชว่งครึง่ปีแรก บรษัิทไมไ่ดรั้บค าสั่งการผลติในครึง่ปีหลัง เนื่องจากบรษัิทอยูร่ะหว่าง

การปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งจักรในโรงงานเฟสที ่2 จนสามารถเริม่กระบวนการทดสอบสภาพเครือ่งจักรและ

กระบวนการผลติไดใ้นเดอืนธันวาคม 2562 และคาดว่าจะทดสอบสภาพเครื่องจักรแลว้เสร็จจนสามารถเริม่

ใหบ้รกิาร OEM ในปลายไตรมาสที ่1 ปี 2563 
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ธุรกจิขนสง่: 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนสง่เพิม่ข ึน้จากปีทีผ่่านมา 4.32 ลา้นบาททัง้นี้เนื่องจากบรษัิทยอ่ยไดห้าลกูคา้ราย

ใหม่ๆ  เพือ่ใหบ้รกิารในการขนสง่ ในชว่งระหวา่งทีบ่รษัิทแมอ่ยูร่ะหวา่งการปรับปรุงโรงงานการผลติั 

ธุรกจิพลังงาน: 

รายไดร้วมส าหรับปีส ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 มจี านวนทัง้ส ิน้ 753.29 ลา้นบาท ลดลง 228.55 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 23.28 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น รายไดร้วมประกอบดว้ย: 

ธรุกจิพลงังาน ปีส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม เปลีย่นแปลง 
หนว่ย: ลา้นบาท 2562 2561 ลา้นบาท % 
รายไดจ้ากการขาย 746.57 980.07 (233.50) (23.82%) 

ขายไฟฟ้า 746.57 702.28 44.29 6.31% 
ขายอปุกรณ ์ - 277.79 (277.79) (100%) 

รายไดจ้ากการใหบ่รกิาร 6.72 1.77 4.95 279.66% 

รายไดร้วม 753.29 981.84 (228.55) (23.28%) 

 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในปัจจปัุนมจี านวน 746.57 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้จากปีกอ่น 44.29 ลา้นบาท 

เนื่องจากบรษัิทมโีครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จ านวน 1 โครงการในปี 2562 และ 4 โครงการในปี 2561 ที่

สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิยไ์ด ้ตามรายละเอยีดดังนี้ 

 โครงการอาโอโมร ิ– เริม่จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิยไ์ดเ้มือ่วันที ่30 กันยายน 2562 โดยโครงการ

นี้มกี าลังการผลติกระแสไฟฟ้าตดิตัง้อยู่ที่ 7.21 เมกะวัตต ์ดังนั้นบรษัิทจงึสามารถรับรูร้ายไดจ้ากการ

จ าหน่ายไฟฟ้าไดเ้ต็ม 3เดอืนในชว่งเดอืนตลุาคม ถงึ ธันวาคม 2562 

 โครงการ IWAKI – เริม่จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิยไ์ดต้ัง้แตเ่ดอืน เมษายน 2561 โดยโครงการนี้มี

ก าลังการผลติกระแสไฟฟ้าตดิตัง้อยูท่ี ่26.68 เมกะวัตต ์ดงันัน้บรษัิทจงึสามารถรับรูร้ายไดจ้ากการ

จ าหน่ายไฟฟ้าไดเ้ต็ม 12 เดอืนในปีปัจจบัุน 

 โครงการ ฟกูยุ 1,5,6 – ซึง่จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิไ์ดทั้ง้หมดในเดอืนตลุาคม 2561 โดยทัง้ 3 

โครงการมกี าลังการผลติกระแสไฟฟ้าตดิตัง้รวม 4.84 เมกะวัตต ์อยา่งไรก็ตาม กลุม่บรษัิทไดข้าย

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้ 3โครงการดังกลา่วในปลายไตรมาสที ่1 ปีปัจจบัุนแลว้ 

กลุม่บรษัิทไมม่รีายไดจ้ากการจ าหน่ายอปุกรณ์ทีเ่กีย่วเนื่องกับโรงไฟฟ้าในปีปัจจบัุน 

นอกจากนี้กลุม่บรษัิทมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพิม่ข ึน้เมือ่เทยีบกับงวดกอ่น จ านวน 4.95 ลา้นบาท เนื่องจาก

กลุม่บรษัิทสามารถเพิม่การใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบการผลติกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศไทยได ้

เพิม่ข ึน้ในปีปัจจบัุน 

ก าไรจากการขายโรงไฟฟ้า 

กลุ่มบรษัิทมกี าไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่ นตามแผนธุรกจิในระหว่างงวดเป็นจ านวน 

97.71 ลา้นบาท อันเนื่องมาจากการจ าหน่ายโรงไฟฟ้าทัง้หมด 5 โครงการรวมก าลังการผลติตดิตัง้ 5.85 เม

กะวัตต์ โดย 4 โครงการจ าหน่ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และอีก 1 โครงการจ าหน่ายในไตรมาสที่ 2 ปี

ปัจจุบัน ในขณะทีก่ลุม่บรษัิทไดจ้ าหน่ายโครงการไฟฟ้าจ านวน 2 โครงการในปี 2561 ขนาดก าลังการผลติ

ตดิตัง้ 4.02 เมกะวัตต ์และ 12 เมกะวัตต ์ตามล าดับ โดยมกี าไรจากการจ าหน่ายทัง้ส ิน้ 214.51 ลา้นบาท 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบรษัิทมกี าไรจากอัตราแลกเปลีย่นในระหว่างปีปัจจุบันรวม 90.28 ลา้นบาทซึง่เมือ่เทยีบกับผลขาดทนุ

จากอัตราแลกเปลีย่นเมือ่ปีกอ่นที ่20.28 ลา้นบาท จะถอืเป็นการเพิม่ข ึน้จ านวน 110.56 ลา้นบาท ทัง้นี้ก าไร

จากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เกดิจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบัน

การเงนิของธุรกจิพลังงานทดแทน 
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ตน้ทุนขายและใหบ้รกิาร 

ตน้ทุนขายและบรกิารของกลุ่มบรษัิทประจ าปี 2562 มยีอดรวมทัง้ส ิน้ 1,093.37 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปีที่

ผ่านมาเป็นจ านวน 2,611.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 70.49 การลดลงดังกลา่วสามารถวเิคราะหไ์ดด้ังนี้ 

ธุรกจิเหล็ก: 

ตน้ทุนขายและตน้ทนุบรกิารของธุรกจิเหล็กในงวดปัจจุบันจ านวน 581.53 ลา้นบาทซึง่ลดลงจากปีทีผ่่านมา

เป็นจ านวน 2,511.92 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.2 ทัง้นี้ เนื่องจากปรมิาณการขายเหล็กของบรษัิทเมือ่

เทยีบกับปีกอ่นนอ้ยลง อันเป็นสาเหตจุากราคาตลาดของเหล็กในประเทศไทยไมส่ามารถปรับตัวสงูข ึน้ได ้อกี

ทัง้บรษัิทไดห้ยุดกระบวนการผลติส าหรับโรงงานเฟส 1 และ 2 ในระหว่างปีปัจจุบัน เพื่อเตรียมพื้นทีแ่ละ

รองรับการเป็นผูรั้บจา้งผลติ (OEM) บรษัิทไดเ้ริม่ทดสอบสภาพเครือ่งจักรจากการปรับปรุง พัฒนาเครือ่งจักร

และกระบวนการผลติตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม 2562 บรษัิทคาดวา่การทดสอบดังกลา่วจะแลว้เสร็จในไตรมาสที ่1 

ปี 2563 

ธุรกจิพลังงาน: 

ตน้ทุนขายและบริการของธุรกจิพลังงานทดแทนลดงจากปีที่ผ่านมา 88.01 ลา้นบาทหรือคดิเป็นรอ้ยละ 

15.08 ซึง่สามารถวเิคราะหไ์ดด้ังนี้ 

ธรุกจิพลงังาน ปีส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม เปลีย่นแปลง 
หนว่ย: ลา้นบาท 2562 2561 ลา้นบาท % 
ตน้ทนุขาย 491.36 580.23 (88.87) (15.32%) 

จากการขายไฟฟ้า 491.36 423.10 68,26 16.13% 
จากการขายอปุกรณ ์ - 157.13 (157.13) (100%) 

ตน้ทนุการใหบ่รกิาร 4.11 3.25 0.86 26.46% 

รวม 495.47 583.48 (88.01) (15.08%) 

 

ตน้ทุนการขายไฟฟ้าเพิม่ข ึน้ ส่วนใหญ่เกดิจากจ านวนโครงการและก าลังการผลติกระแสไฟฟ้าในปีปัจจบัุน

มากกวา่ปีทีผ่่านมา เชน่ โครงการอาโอโมร ิซึง่กอ่สรา้งเสร็จเมือ่วันที ่ 30 กันยายน 2562 โครงการอวิาก ิซึง่

ก่อสรา้งแลว้เสร็จในระหว่าง ไตรมาสที ่2 ปี 2561 ดังนั้น จงึท าใหม้คี่าใชจ้่ายตน้ทุนโครงการในปีปัจจบัุน

เพิม่ข ึน้เมือ่เทยีบกับปีทีผ่่านมา 

ตน้ทุนการขายอุปกรณ์ลดลงจากปีทีผ่่านมา 157.13 ลา้นบาท เนื่องจากบรษัิทมไิดม้กีารจ าหน่ายอุปกรณ์

ไฟฟ้าในงวดปัจจบัุน 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารเพิม่ข ึน้เนื่องมาจากบรษัิทย่อยแหง่หนึง่ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลติกระแสไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติยเ์พิม่ข ึน้ในระหวา่งปี 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของกลุ่มบรษัิทในปีปัจจุบันมทัีง้ส ิน้ 227.04 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อน

สทุธ ิ32.38 ลา้นบาท ซึง่สามารถวเิคราะหแ์ยกตามแตล่ะประเภทธุรกจิทีส่ าคัญไดด้ังนี้ 

ธุรกจิเหล็ก: 

ในปีปัจจุบันธุรกจิเหล็กมคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารรวมทัง้ส ิน้ 114.18 ลา้นบาท ซึง่ประกอบไปดว้ยคา่ใชจ้า่ยที่

เกีย่วกับการด าเนนิการปรับโครงสรา้งพนักงานและเตรยีมการผลติ OEM ทีส่ าคัญดังนี้ 

 บรษัิทไดท้ าการปรับโครงสรา้งพนักงานลดลง จงึท าใหม้คีา่ใชจ้า่ยชดเชยใหแ้กพ่นักงานเป็นจ านวนเงนิ 

19.65 ลา้นบาท 

 บรษัิทไดต้ัง้ส ารองผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเมือ่เกษียณอายุเพิม่ในระหว่างงวด 1.4 ลา้นบาท 

เนื่องจากมกีารเปลีย่นกฎหมายแรงงาน 



 
 

49 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3. 

 บรษัิทไดห้ยุดกระบวนการผลติของโรงงานเฟสที ่1 และ 2 เป็นการชั่วคราวเพือ่ปรับปรุงเครื่องจักรและ

สถานที่ผลติสนิคา้ใหม่เพื่อรองรับธุรกจิการใหบ้รกิารรับจา้งเป็นผูผ้ลติ ดังนั้นจงึมีค่าเสือ่มราคาและ

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดอ้กีเป็น จ านวน 36.97 ลา้นบาท ซึง่แสดงอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ธุรกจิพลังงาน: 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในธุรกจิพลังงานทดแทนลดลงจากปีทีผ่่านมารวม 39.90 ลา้นบาทหรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 27.17 ทัง้นี้เนื่องจากการบรหิารค่าใชจ้่ายของฝ่ายบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ ดังนั้นจงึ

สามารถประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารไดม้ากยิง่ข ึน้เชน่ คา่ทีป่รกึษาวชิาชพีต่างๆ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับพนักงาน เป็นตน้ 

ตน้ทุนทางการเงนิ 

ตน้ทนุทางการเงนิของกลุม่บรษัิทในงวดปัจจบัุนมจี านวนทัง้ส ิน้ 420.05 ลา้นบาทเมือ่เทยีบกับปีกอ่นมจี านวน 

414.40 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ข ึน้รวมทัง้ส ิน้ 5.65 ลา้นบาทหรือคดิเป็นรอ้ยละ 1.36 ในระหว่างปีบรษัิทกูเ้งนิเพิม่

จากโครงการใหม่ที่ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยจ์นสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ได ้คอื 

โครงการอาโอโมร ิ

การวเิคราะหส์นิทรพัย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสนิทรัพย์รวมทัง้ส ิน้ 10,281.00 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีผ่่านมา 

จ านวน 2,923.46 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 22.14 โดยสนิทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี

สนิทรัพยร์วม 13,204.47 ลา้นบาท การลดลงสามารถวเิคราะหไ์ดด้ังนี้ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปีทีผ่่านมารวม 1,612.49 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 43.21 การลดลงทีส่ าคัญเกดิจาก 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้สว่นของเงนิฝาก

ธนาคารทีม่ภีาระค า้ประกนั 

ลดลงจากปีทีผ่่านมา 1,107.00 ลา้นบาทเนื่องจากกลุม่บรษัิทไดน้ าเงนิไปช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ และ เงนิ

กูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิและบคุคลอืน่ในระหวา่งปี 

สนิคา้คงเหลอื 

ธุรกจิเหล็ก: 

ยอดสนิคา้คงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ลดลงสทุธเิป็นจ านวน 356.19 ลา้นบาท เนื่องจากมกีารขาย

สนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ในระหวา่งปี และบรษัิทกลับรายการคา่เผือ่มลูคา่ราคาสนิคา้เป็นจ านวน 24.90 ลา้นบาท 

ลกูหนีก้รมสรรพากร 

ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลงเป็นจ านวน 107.91 ลา้นบาท เนื่องมาจากกรมสรรพากรไดค้นืภาษีบรโิภคใหแ้ก่

ธุรกจิโรงไฟฟ้าในระหวา่งปีเป็นจ านวนเงนิรวม 78 ลา้นบาท 

การลดลงของลกูหนี้กรมสรรพากรทีเ่หลอืเกดิจากการภาษีซือ้ทีบ่รษัิทไดช้ าระไวเ้กนิ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่เพิม่ข ึน้ 22.38 ลา้นบาท จากยอด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2561 การเพิม่ข ึน้มสีาเหตหุลักๆ ดังตอ่ไปนี้ 

 กลุ่มบรษัิทพลังงานไดจ้่ายช าระค่าทีป่รกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์น

อนาคต 10 ลา้นบาท 

 กลุม่ธุรกจิพลังงานไดจ้า่ยช าระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลลว่งหนา้ ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่า่ยเพิม่จากปีทีแ่ลว้ 5 ลา้น

บาท 
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 กลุ่มธุรกจิพลังงานไดช้ าระคา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ส าหรับประกันภัยโครงการไฟฟ้าทีเ่พิม่ข ึน้จากปีทีผ่่าน

มา 3 ลา้นบาท 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

บรษัิทไดข้ายโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์หแ้ก่กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศญีปุ่่ นแลว้

เสร็จในปีปัจจบัุน 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 8,162.12 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

1,310.98 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.84 การลดลงทีส่ าคัญเกดิจาก 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค า้ประกนั 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 เงนิฝากสถาบันการเงนิทีต่ดิภาระค ้าประกันลดลง 429.87 ลา้นบาท เนื่องจาก

บรษัิทไดข้ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยจ์ านวน 5 โครงการในระหวา่งปีปัจจบัุนตามแผนกลยทุธ์

ของบรษัิท และบรษัิทไดน้ าเงนิทีไ่ดรั้บจากการขายโครงการช าระคนืหนี้เงนิกูย้มืธนาคารทีม่วัีตถุประสงคเ์พื่อ

การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าทัง้ 5 โครงการดังกลา่วทัง้จ านวน 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์และ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน มยีอดคงเหลอืลดลงจากปีทีผ่่าน

มารวมทัง้ส ิน้ 865.73 ลา้นบาท ทัง้นี้เนื่องจากสาเหตดุังตอ่ไปนี้ 

 ลงทุนเพิม่ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ นและปรับปรุงโรงงานเพือ่รองรับการใหบ้รกิารผลติ

ของธุรกจิเหล็ก OEM จ านวนรวม 361.68 ลา้นบาท 

 ขายโครงการโรงไฟฟ้าจ านวน 5 แหง่ตามแผนกลยทุธข์องบรษัิท ยอดลดลงสทุธ ิ423.97 ลา้นบาท 

 ลดลงจากค่าเสือ่มราคา 393.48 ลา้นบาท และ มผีลกระทบจากการแปลงค่างบการเงนิ 409.98 ลา้น

บาท 

การวเิคราะหห์นีส้นิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม่บรษัิทมหีนี้สนิรวม 9,132.91 ลา้นบาท และ 11,755.89 ลา้นบาท 

ตามล าดับ ซึง่ลดลงเป็นจ านวน 2,622.98 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่ของการลดลงสามารถวเิคราะหไ์ดด้ังนี้ 

หนีส้นิหมนุเวยีน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ 

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิในปีปัจจบัุนลดลงจากปีทีผ่่านมาทัง้ส ิน้ 727.09 ลา้น

บาท ทัง้นี้เนื่องจากธุรกจิเหล็ก และ ธุรกจิพลังงานไดจ้่ายช าระคนืวงเงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบันการเงนิรวมทัง้ส ิน้ 280.53 ลา้นบาทและ 446.56 ลา้นบาทตามล าดับ 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบุคคลและกจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 

ธุรกจิเหล็ก: 

บรษัิทไดจ้่ายช าระคนืหุน้กูร้ะยะสัน้ทีถ่งึก าหนดช าระไปในระหว่างปีทัง้หมด 1,483 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม

บรษัิทไดอ้อกหุน้กูช้ดุใหมซ่ ึง่มอีายมุากกวา่ 12 เดอืนจ านวน 1,140 ลา้นบาท รายงานอยูภ่ายใตเ้งนิกูย้มืระยะ

ยาว 

ธุรกจิพลังงาน: 

ในระหว่างปีกลุ่มบรษัิทไดอ้อกตั๋วสัญญาใชเ้งนิและตั๋วแลกเงนิจากบุคคลและกจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกันสทุธ ิ

219.49 ลา้นบาท 
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เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 

เพิม่ข ึน้จากปีทีผ่่านมาจ านวน 76.84 ลา้นบาท 

ธุรกจิเหล็ก: 

ไดรั้บเงนิลว่งหนา้คา่สนิคา้ ทียั่งมไิดส้ง่มอบจากลกูคา้เพิม่ข ึน้เมือ่เทยีบกับปีทีผ่่านมาสทุธ ิ132.71 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกจิเหล็กไดห้ยุดการผลติชั่วคราวเพื่อเตรียมพื้นทีแ่ละท าการปรับปรุงพื้นทีเ่พื่อ

รองรับการบริการ OEM ดังนั้นจงึท าใหเ้จา้หนี้การคา้ และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการผลติลด

นอ้ยลงรวมสทุธ ิ45.3 ลา้นบาท 

ธุรกจิพลังงาน: 

เจา้หนี้การคา้ลดลงสทุธ ิ37 ลา้นบาท เนื่องมาจากในปีทีผ่่านมามเีจา้หนี้การคา้จากการซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับโรงไฟฟ้า ทีค่า้งช าระ แตใ่นงวดปัจจบัุนไมม่กีารขายอปุกรณ์ดังกลา่วจงึท าใหไ้มม่ยีอดคา้งช าระ 

ในปีปัจจุบันบรษัิทมเีจา้หนี้ค่าซือ้สนิทรัพยถ์าวรซึง่เกีย่วขอ้งกับการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์

เพิม่ข ึน้จากปีทีผ่่านมา 15 ลา้นบาท และมคีา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเกีย่วกับภาษีทีด่นิและส ิง่ปลกูสรา้งในตา่งประเทศ

เพิม่ข ึน้ 10 ลา้นบาท 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 

ธุรกจิพลังงาน: 

ยอดหนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ในปีปัจจุบันลดลงจากปีทีผ่่านมาจ านวน 31.23 ลา้นบาท ทัง้นี้เนื่องจากบรษัิทไดรั้บ

เงนิมัดจ าค่าซือ้โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยเ์ป็นจ านวน 70 ลา้นเยน (เทยีบเท่า 21 ลา้นบาท) ในปี 

2561 และบรษัิทไดท้ าการขายโครงการดังกลา่วแลว้เสร็จในปี 2562 

นอกจากนัน้ในปี 2561 บรษัิทไดม้กีารบันทกึรายการภาษีขายทียั่งไมถ่งึก าหนดส าหรับการขายโครงการไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติยจ์ านวน 4 โครงการ (Gifu และ Nihonmatsu 1, 2, 3 และ 4) 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 

เงนิกูย้มืระยะยาว 

เงนิกูย้มืระยะยาวลดลงสทุธ ิ686.9 ลา้นบาท ซึง่สามารถวเิคราะหไ์ดด้ังนี้ 

ธุรกจิเหล็ก: 

บรษัิทไดอ้อกหุน้กูร้ะยะยาวทีม่กี าหนดช าระในปี 2564 รวมทัง้ส ิน้ 1,140 ลา้นบาทและไดไ้ถ่ถอนหุน้กูร้ะยะ

ยาวในระหวา่งปีรวม 909.5 ลา้นบาท สทุธเิงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ 220.13 ลา้นบาท 

ธุรกจิพลังงาน: 

ในระหวา่งปีบรษัิทไดจ้า่ยช าระคนืเงนิกูใ้หแ้กส่ถาบันการเงนิสทุธ ิ459.85 ลา้นบาท และมผีลกระทบจากอัตรา

แลกเปลีย่นและการแปลงคา่งบการเงนิรวม 447.19 ลา้นบาท 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

ธุรกจิเหล็ก: 

ในระหว่างปีบรษัิทไดรั้บเงนิมัดจ าค่าเขา้ท าสัญญาว่าจา้งการผลติ OEM จากผูว้่าจา้งเป็นจ านวน 500,000 

เหรยีญดอลลารส์หรัฐ หรอื เทยีบเทา่ 16.24 ลา้นบาท 

การวเิคราะหส์ว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บรษัิทมสี่วนของผูถ้ือหุน้รวม 1,148.10 ลา้นบาท และ 

1,448.58 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่ลดลงเป็นจ านวนสทุธ ิ300.48 ลา้นบาท ซึง่การลดลงสามารถวเิคราะหไ์ด ้

ดังนี้ 
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 สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย ลดลง 11.44 ลา้นบาท 

 ขาดทนุสะสมเพิม่ข ึน้ในระหวา่งปี 197.06 ลา้นบาท และผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตรา

ตา่งประเทศเพิม่ข ึน้ 91.88 ลา้นบาท 

การวเิคราะหง์บกระแสเงนิสดรวม 

ในตน้ปีปัจจบัุนบรษัิทไดแ้สดงเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเป็นจ านวน 1,140.76 ลา้นบาท โดยมยีอด

กระแสเงนิสดลดลงสทุธจิากทกุกจิกรรมจ านวน 1,033.52 ลา้นบาทเป็นผลสทุธจิากกระแสเงนิสดรับสทุธจิาก

กจิกรรมด าเนนิงาน กจิกรรมลงทนุ และกระแสเงนิสดจา่ยจากกจิกรรมจัดหาเงนิ ท าใหบ้รษัิทแสดงรายการเงนิ

สดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันส ิน้งวดเทา่กับ 107.24 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน 

กลุม่บรษัิทมกีระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงานจ านวน 360.33 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน 

กลุ่มบรษัิทมกีระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมลงทุนจ านวน 811.94 ลา้นบาท เนื่องจากการไถ่ถอนเงนิฝาก

ธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกัน การขายโครงการไฟฟ้าจ านวน 5 แหง่ เพือ่เอาไปช าระหนี้เงนิกูย้มืธนาคาร และมี

การจา่ยช าระเงนิเพือ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 

กลุ่มบรษัิทมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ 2,221.94 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกดิจากการจ่ายช าระเงนิ

กูย้มืธนาคาร หุน้กู ้ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ และ หนี้สนิตามสัญญาเชา่ทางการเงนิในระหวา่งปี 

5.5. ปจัจยัเสีย่ง 

ธรุกจิเหล็ก 

ความเสีย่งดา้นวตัถุดบิ 

ความเสีย่งจากการจัดหาวัตถุดบิ และความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 

วัตถุดบิหลักทีส่ าคัญส าหรับน ามาใชใ้นกระบวนการหลอมและหลอ่เป็นเหล็กแทง่ยาว คอื เศษเหล็ก ซึง่ทีผ่่าน

มา บรษัิทใชเ้ศษเหล็กคดิเป็นสัดสว่นประมาณรอ้ยละ 70 - 80 ของตน้ทนุการผลติ โดยจัดซือ้เศษเหล็กจากผู ้

จัดหาเศษเหล็ก 5 อันดับแรก คดิเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณรอ้ยละ 80 - 90 ของมูลค่าการซือ้เศษเหล็ก

ทัง้หมด จงึอาจท าใหบ้รษัิทมคีวามเสีย่งในการจัดหาเศษเหล็ก หากความตอ้งการใชเ้ศษเหล็กมีปริมาณ

มากกวา่ปรมิาณเศษเหล็กทีม่อียู ่และ/หรอืผูจั้ดหาเศษเหล็กไมส่ามารถจัดหาและสง่มอบเศษเหล็กใหไ้ดทั้น

ตามความตอ้งการใชง้านและบรษัิทไมส่ามารถจัดหาจากแหลง่อืน่ไดทั้นตามแผนการผลติ ซึง่อาจจะสง่ผลให ้

บรษัิทขาดแคลนวัตถุดบิในการผลติสนิคา้ อกีทัง้ ความผันผวนของราคาเศษเหล็กจะมผีลกระทบโดยตรงต่อ

ตน้ทนุการผลติและตน้ทนุขายของบรษัิท โดยราคาเศษเหล็กทีจ่ าหน่ายในประเทศจะมแีนวโนม้เปลีย่นแปลง 

โดยองิตามราคาขายเหล็กแทง่ยาวและเศษเหล็กในตลาดโลก ซึง่ราคาเศษเหล็กในบางชว่งอาจมกีารปรับตัว

ทีเ่ปลีย่นแปลงคอ่นขา้งมากเป็นระยะๆ ดังนัน้ หากราคาเศษเหล็กยังคงมคีวามผันผวน และบรษัิทไมส่ามารถ

ปรับราคาขายสนิคา้ของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกับตน้ทนุเศษเหล็กทีใ่ชใ้นการผลติ และตน้ทุนเศษเหล็กทีค่ง

คา้งอยูใ่นสต็อก อาจท าใหบ้รษัิทไดรั้บผลกระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไรของบรษัิทได ้

บรษัิทไดต้ระหนักถงึความเสีย่งดังกล่าว ดังนั้น ในปี 2562 บรษัิทจงึปรับกลยุทธ์การด าเนินงานโดยหันมา

รับจา้งผลติภายใตส้ัญญา OEM ใหก้ับผูว้า่จา้งรายใหญ่ทีม่ศีักยภาพในปรมิาณผลติไมต่ า่กวา่ 400,000 ตันตอ่

ปี โดยผูว้า่จา้งเป็นผูจั้ดหาวัตถุดบิเศษเหล็กใหก้ับบรษัิททัง้หมด จงึท าใหบ้รษัิทไมไ่ดรั้บผลกระทบจากความ

เสีย่งดา้นการจัดหาวัตถุดบิ และความผันผวนของราคาวัตถุดบิดังกลา่ว 
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ความเสีย่งดา้นการตลาดและการจดัจ าหนา่ย 

ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาเหล็กแทง่ยาว 

ผลติภัณฑห์ลักของบรษัิท คอื เหล็กแทง่ยาว ซึง่จะถูกน าไปผลติตอ่ดว้ยการรดีเหล็กเป็นผลติภัณฑเ์หล็กทรง

ยาว ไดแ้ก่ เหล็กเสน้กลมและเหล็กขอ้ออ้ย โดยปกตอิุปสงค์และอุปทานของเหล็กแท่งยาวขึน้อยู่กับ

อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง ซึง่จะใชผ้ลติภัณฑเ์หลก็ทรงยาวเป็นวัสดหุลักในการด าเนนิงาน ทัง้นี้ เหล็กแทง่ยาว

เป็นสนิคา้ประเภท Commodity ดังนัน้ ราคาเหล็กแทง่ยาวจงึมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความตอ้งการบรโิภค

และความสามารถในการผลติภายในประเทศและตา่งประเทศ 

ภายใตส้ัญญารับจา้งผลติ OEM บรษัิทไดรั้บสทิธใินการน าสนิคา้ทีผ่ลติไดไ้ปจ าหน่ายใหก้ับกลุ่มลกูคา้ของ
บรษัิทในปรมิาณไม่ต ่ากว่า 240,000 ตันต่อปี ซึง่เป็นการจ าหน่ายในลักษณะการซือ้มา-ขายไป (Trading) 
โดยบริษัทสามารถก าหนดราคาขายใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุนขายของบรษัิทและภาวะตลาด  ณ ขณะนั้นๆ 
(Matching Order) ท าใหช้ว่ยลดความเสีย่งจากความผันผวนของราคาเหล็กแทง่ยาว ประกอบกับ การด าเนนิ
ธุรกจิในลักษณะ Trading ท าใหบ้รษัิทไมจ่ าเป็นตอ้งสต็อกสนิคา้คงคลัง 
 
ความเสีย่งจากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐ 

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเป็นอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการน าเขา้เป็นหลัก โดยเริม่จากการพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการผลติภัณฑเ์หล็กขัน้ปลายภายในประเทศ ซึง่เป็นวัตถุดบิขัน้พืน้ฐานของอตุสาหกรรม

ตอ่เนื่องตา่งๆ อตุสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยจงึมคีวามสัมพันธอ์ยา่งมากตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิของ

ประเทศไทย ดังนัน้ ภาครัฐจงึเล็งเห็นความส าคัญและมมีาตรการเกีย่วกับอตุสาหกรรมเหล็กในประเทศ ดังนี้: 

1. เขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area หรอื AFTA) 

สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้หรืออาเซยีน (ASEAN) มขีอ้ตกลงว่าดว้ยการลดอัตรา

ภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชกิ (Common Effective Preferential Tariff Scheme: CEPT) โดย

ก าหนดใหป้ระเทศสมาชกิเดมิ 6 ประเทศ ซึง่ประกอบดว้ย ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ประเทศ

สาธารณรัฐอนิโดนีเซยี ประเทศมาเลเซยี ประเทศสาธารณรัฐฟิลปิปินส ์ประเทศสาธารณรัฐสงิคโปร ์และ

ประเทศไทย ลดภาษีน าเขา้ในบัญชรีายการลดภาษีภายใต ้CEPT ใหเ้หลอือัตรารอ้ยละ 0 ภายในปี 2553 

และประเทศสมาชกิใหม ่4 ประเทศ ซึง่ไดแ้ก ่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 

ก าหนดใหล้ดภาษีน าเขา้ในบัญชรีายการลดภาษีภายใต ้CEPT เหลอืรอ้ยละ 0 ภายในปี 2558 

รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บสทิธ ิCEPT ครอบคลุมสนิคา้ทุกรายการรวมทัง้ส ิน้ 105,123 รายการ รวมถงึเหล็ก

และเหล็กกลา้ ซึง่เขา้ขา่ยหลักเกณฑก์ระบวนการผลติทีผ่า่นการแปรสภาพอยา่งเพยีงพอในประเทศ โดย

สนิคา้ประเภทเหล็กแทง่ยาว เหล็กเสน้ และเหล็กขอ้ออ้ยตอ้งลดอัตราภาษีศุลกากรอยู่ทีอ่ัตรารอ้ยละ 0 

ภายในปี 2553 ทัง้นี้ ปัจจบัุนประเทศไทยเก็บภาษีศลุกากรกับประเทศในกลุม่อาเซยีนในอัตรารอ้ยละ 2 

– 5 ขึน้อยู่กับประเภทและขนาดของสนิคา้ จงึมีแนวโนม้ที่ราคาน าเขา้เหล็กเสน้จะถูกลงในอนาคต 

ในขณะทีผ่ลติภัณฑเ์หลก็แทง่ยาว ซึง่เป็นสนิคา้ทีผ่ลติโดยบรษัิท สามารถน าเขา้โดยเสร ีโดยไมต่อ้งเสยี

ภาษีน าเขา้เนื่องจากประเทศไทยผลติไดไ้มเ่พยีงพอกับความตอ้งการใช ้อยา่งไรก็ด ีเนื่องจากการน าเขา้

เหล็กแทง่ยาวจากตา่งประเทศยังมขีอ้จ ากัดดา้นระยะเวลา คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ และปรมิาณสั่งซือ้

ขัน้ต ่า ซึง่เป็นผลท าใหผู้ป้ระกอบการยังคงนิยมใชเ้หล็กแทง่ยาวทีผ่ลติในประเทศมากกว่า ดว้ยเหตุนี้ 

บรษัิทจงึคาดวา่นโยบายในสว่นนี้จะไมส่ง่ผลกระทบทางลบตอ่บรษัิท แตใ่นทางกลับกัน บรษัิทคาดวา่จะ

ไดรั้บผลกระทบทางบวกจากนโยบายนี้ เนื่องจากเป็นนโยบายทีถ่อืวา่เป็นการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการใน

ประเทศในการสง่ออกเหล็กแทง่ยาวไปยังตลาดตา่งประเทศในภมูภิาคอาเซยีน เนื่องจากประเทศทีเ่คยมี

การเก็บภาษีน าเขา้เหล็กแท่งยาว เชน่ ประเทศมาเลเซยี ประเทศสาธารณรัฐฟิลปิปินส ์และประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม จะตอ้งยกเลกิก าแพงภาษีภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

อย่างไรก็ด ีหากมกีารยกเลกินโยบายนี้ในอนาคตไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม บรษัิทก็คาดว่าจะไดรั้บ

ผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจาก ทีผ่่านมาจนถงึปัจจุบัน ผูป้ระกอบการในประเทศไม่สามารถผลติเหล็ก

แทง่ยาวใหค้ลอบคลมุกับความตอ้งการใชใ้นประเทศ ท าใหต้อ้งมกีารน าเขา้เหล็กแทง่ยาวมาโดยตลอด 

และเมือ่พจิารณาคา่ขนสง่ส าหรับสนิคา้ดังกลา่วแลว้ จะพบวา่ มคีา่ใชจ้า่ยในการขนสง่สงูมาก และตอ้งใช ้

ระยะเวลาในการขนสง่เป็นระยะเวลานานกวา่การสั่งซือ้ในประเทศ 
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2. นโยบายสง่เสรมิการลงทนุกจิการผลติเหล็กขัน้กลาง 

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (Board of Investment:  BOI) ไดป้ระกาศแนวทางสง่เสรมิการลงทนุ

กจิการผลติเหล็ก เพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กคณุภาพสูง เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการ

แขง่ขันใหแ้กอ่ตุสาหกรรมตอ่เนื่อง และสง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการผลติและสง่ออกเหล็ก

ของภูมภิาค โดย BOI ไดก้ าหนดใหก้จิการผลติเหล็กขัน้กลางไดรั้บสทิธแิละประโยชน์ตามหลักเกณฑ์

ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่1/2543 ลงวันที ่1 สงิหาคม 2543 ทัง้นี้ โรงงานของบรษัิท

ตัง้อยูใ่นจังหวัดปราจนีบรุ ีซ ึง่เป็นเขตการสง่เสรมิการลงทนุเขต 3 ท าใหบ้รษัิทไดรั้บสทิธแิละประโยชนท์ี่

ส าคัญ เชน่ ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล

ส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทนุในอัตรารอ้ยละ 50 ของอัตราปกตเิป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันทีพ่น้

ก าหนดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินไดน้ิตบิุคคล และไดรั้บอนุญาตใหหั้กค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่า

น ้าประปาเป็นจ านวน 2 เท่าของจ านวนเงนิทีจ่่ายจรงิ เป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นตน้ ดว้ยเหตุนี้ หากใน

อนาคต ภาครัฐไดย้กเลกิหรือเปลีย่นแปลงการใหส้ทิธปิระโยชน์ดังกลา่ว และ/หรือระยะเวลาของการ

ไดรั้บสทิธิประโยชน์ดังกล่าวไดส้ ิน้สุดหรือครบก าหนดไป อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการและ

ความสามารถในการท าก าไรของบรษัิท 

ทัง้นี้ บรษัิทม่ันใจว่า ภาครัฐคงไม่มกีารเปลีย่นแปลงและ/หรือยกเวน้สทิธปิระโยชน์ดังกล่าว เพราะจะ

กระทบตอ่ความเชือ่ม่ันของการลงทนุในทกุธุรกจิทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทอาจ

ไดรั้บผลกระทบจากการครบก าหนดของระยะเวลาสง่เสรมิ และ/หรือการครบก าหนดวงเงนิทีไ่ดรั้บการ

สง่เสรมิ กลา่วคอื โรงงานเฟสที ่1 และโรงงานเฟสที ่2 ของบรษัิท ไดรั้บสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิ

การลงทุนดังกล่าวตัง้แต่เดอืนธันวาคม 2548 และเดอืนกรกฎาคม 2551 ตามล าดับ ซึง่การไดรั้บสทิธิ

ประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลจะสิน้สุดเมือ่ครบก าหนด 8 ปีนับจากระยะเวลาทีเ่ริ่มไดรั้บสทิธิ

ประโยชน์ดังกลา่ว 

กอปรกับมตคิณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนซึง่ไดอ้นุมัตกิารสง่เสรมิการลงทุนใหแ้ก่บรษัิททีไ่ดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนใหเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในระยะเวลาที่ไดรั้บสทิธิ

ประโยชน์จาก BOI โดยเปลีย่นจากการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลแบบจ ากัดวงเงนิการลงทนุ เป็นแบบ

ไม่จ ากัดวงเงนิการลงทุน ซึง่ก าหนดใหผู้ข้อรับสทิธิประโยชน์ตอ้งยื่นค าขอต่อ BOI ตามมาตรการนี้

ภายในวันที ่31 ธันวาคม 2555 โดย ณ วันที ่14 กันยายน 2554 บรษัิทไดย้ืน่ขออนุมัตรัิบสทิธปิระโยชน์

เพิม่เตมิดังกลา่วแลว้ และสามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ และด าเนนิการตามที ่

BOI ก าหนด ท าใหบ้รษัิทสามารถไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีโดยไม่จ ากัดจ านวนเงนิลงทุนดังกลา่ว 

ดังนัน้ หากบรษัิทมกี าไรสทุธใินชว่งทีไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนเ์ป็นจ านวนเกนิกวา่เงนิลงทนุดงักลา่ว บรษัิทจะ

ยังคงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลทัง้จ านวน ซึง่จะสง่ผลดตีอ่ผลประกอบการของบรษัิท 

ความเสีย่งดา้นการเงนิ 

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 

บรษัิทมกีารสั่งซือ้วัตถุดบิ ไดแ้ก่ เศษเหล็กและสารเคม ีและอะไหล่จากตา่งประเทศ เพื่อใชใ้นการประกอบ

ธุรกจิของบรษัิท โดยมมีลูคา่การสั่งซือ้คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 5 ของมลูคา่การจัดซือ้ทัง้หมด รวมทัง้นโยบาย

ในการส่งออกเหล็กแท่งยาว ท าใหบ้รษัิทมคีวามเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการท า

ธุรกรรมดังกลา่ว 

ทัง้นี้ บริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสีย่ง โดยการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

(Forward Contract) กับสถาบันการเงนิหลายแห่ง รวมทัง้บรษัิทไดรั้บวงเงนิส าหรับการป้องกันความเสีย่ง

ดังกลา่วจากสถาบันการเงนิในประเทศ โดยบรษัิทจะด าเนนิการตดิตามสถานการณ์เงนิตราต่างประเทศอย่าง

ใกลช้ดิ เพือ่หาชว่งเวลาทีค่า่เงนิตราตา่งประเทศเอือ้ประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิท 

ความเสีย่งส าหรบัผูล้งทุน 

ความเสีย่งจากการมกีลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่อีทิธพิลตอ่การด าเนนิงาน 

กลุ่มจริธรรมศริ ิไดแ้ก่ นายอนาวลิ จริธรรมศริ,ิ นางสาวคู เมนไว, นางศรุตา ชนิ, นางเบญจมาศ จริธรรมศริ ิ

และนางสาวกันยากร พงษ์พานชิ (รวมกันเรยีกว่า “กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่”) ซึง่มเีจตนาร่วมกันในการใชส้ทิธิ

ออกเสยีงของตนไปในทางเดยีวกัน เพือ่ควบคมุสทิธอิอกเสยีงหรอืควบคมุกจิการร่วมกัน และมคีวามสัมพันธ์
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หรือมพีฤตกิรรมร่วมกันตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะ

ความสัมพันธ์หรือพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอืน่ ถือหุน้คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 66 

ของจ านวนหรอืทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ และกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ยังเป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนาม

และเป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ดว้ย ดังนัน้ หากกลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดังกลา่วออกเสยีงไปในทศิทางเดยีวกนัจะ

ท าใหส้ามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นเรือ่งการแตง่ตัง้กรรมการ หรอืการขอ

มตใินเรื่องอื่นที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ยกเวน้เรื่องที่กฎหมายหรือขอ้บังคับบรษัิท

ก าหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ดังนั้น ผูถ้ือหุน้รายอื่นจงึอาจไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสยีงใหเ้พยีงพอเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุในเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอได ้

อยา่งไรก็ด ีบรษัิทตระหนักถงึความเสีย่งดังกลา่ว จงึไดแ้ตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ทา่น คดิเป็นอัตรา

รอ้ยละ 40 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษัิท เพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบ

เป็นบุคคลทีม่คีวามอสิระ มวีุฒกิารศกึษาและคณุวุฒ ิรวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะคุม้ครองผูถ้ือหุน้ราย

ย่อย นอกจากนี้ ในการตัดสนิใจกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดๆ คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายในการ

ด าเนินงานโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นหลักและหากบรษัิทมคีวามจ าเป็นในการท ารายการกับ

บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ บรษัิทจะปฎบัิตติามขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหวา่งกัน และหลักเกณฑท์ี่

ประกาศไวข้องคณะกรรมการก ากับตลาดทนุและตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด 

ธรุกจิพลงังานทดแทน 

ปัจจัยความเสีย่งทีร่ะบใุนหัวขอ้นี้เป็นปัจจัยความเสีย่งทีป่ระเมนิจากสถานการณ์ปัจจบัุน ทัง้นี้ อาจมคีวามเสีย่ง

อืน่ๆ ทีบ่รษัิทไม่อาจทราบไดใ้นปัจจบัุน หรือเป็นความเสีย่งทีบ่รษัิทพจิารณาว่าในปัจจุบันไม่มผีลกระทบใน

สาระส าคัญตอ่การด าเนนิธุรกจิของบรษัิท รวมทัง้ความเสีย่งทีอ่า้งองิสภาพเศรษฐกจิและนโยบายของรัฐบาล

เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากหน่วยงานของรัฐและแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่ชือ่ถือได ้ดังนั้น ผูล้งทุนควรพจิารณาอยา่ง

รอบคอบกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

ความเสีย่งจากปจัจยัทีม่ผีลตอ่ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้า 

ความเสีย่งจากฤดกูาลและความผันผวนของสภาพอากาศ 

ปรมิาณพลังงานไฟฟ้าทีโ่รงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยผ์ลติไดจ้ะขึน้อยูก่ับปัจจัยภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคมุ

ได ้ไดแ้ก่ ความเขม้ของแสงอาทติยแ์ละสภาพอากาศ เป็นหลัก หากโรงไฟฟ้าประสบปัญหาสภาพอากาศที่

แปรปรวน หรือประสบภัยพิบัตทิางธรรมชาติ หรือเหตุสุดวสิัยรา้ยแรงที่คาดไม่ถงึ ก็จะส่งผลต่อปรมิาณ

พลังงานไฟฟ้าทีส่ามารถผลติได ้ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ธุรกจิ และผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิท 

อย่างไรก็ด ีบรษัิทไดท้ าประกันรายไดก้ับบรษัิทประกันภัย โดยบรษัิทประกันภัยจะช าระสว่นตา่งของรายได ้

ใหแ้กบ่รษัิทตามทีก่ าหนดในสัญญา ในกรณีทีป่รมิาณไฟฟ้าทีบ่รษัิทผลติไดน้อ้ยกวา่ปรมิาณทีป่ระมาณการไว ้

เนื่องจากความผันผวนตามฤดกูาลและสภาพอากาศ 

ความเสีย่งจากแผงโซลารเ์ซลลเ์สือ่มสภาพเร็วกวา่ทีค่าดการณ์ 

แผงโซลารเ์ซลลเ์ป็นอปุกรณ์หลักในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ หากแผงโซลารเ์ซลล์

เสือ่มสภาพจะสง่ผลตอ่ปรมิาณพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลติได ้ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานของบรษัิท เพือ่

ลดความเสีย่งดังกลา่ว บรษัิทไดท้ าประกันคณุภาพแผงโซลารเ์ซลลก์ับผูผ้ลติเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวัน

เริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม หากแผงโซลาร์เซลลเ์สือ่มสภาพ

ภายหลังระยะเวลาประกันคณุภาพ บรษัิทอาจมคีา่ใชจ้่ายเพือ่ปรับปรุงเพิม่ข ึน้ ซ ึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบ

อยา่งมนัียส าคัญตอ่ธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท 

อยา่งไรก็ด ีในการจัดซือ้แผงโซลารเ์ซลลร์วมถงึอปุกรณ์ตา่งๆ บรษัิทมนีโยบายเลอืกซือ้ของทีม่คีณุภาพเป็น

ที่ยอมรับของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม เพื่อใหม่ั้นใจว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่บริษัทใชใ้นการผลติ

กระแสไฟฟ้านัน้สามารถใชก้ารไดต้ามมาตรฐาน ซึง่แผงโซลารเ์ซลลจ์ะไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญใน

อตุสาหกรรมตามเงือ่นไขของสถาบันการเงนิในการใหว้งเงนิสนิเชือ่แก่บรษัิทในการพัฒนาโครงการดังกล่าว 

นอกจากนี้บรษัิทไดท้ าการประกันภัยรายไดข้องโรงไฟฟ้าซึง่บรษัิทมสีทิธใินเรียกรอ้งเงนิชดเชยหากรายได ้

ของโรงไฟฟ้านัน้ต า่กวา่ทีค่วรจะเป็นซึง่เป็นผลมาจากขอ้บกพร่องของอปุกรณ์ผลติไฟฟ้า 
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ความเสีย่งจากประสทิธภิาพและเสถยีรภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์

ประสทิธภิาพและเสถยีรภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานงานแสงอาทติยข์ ึน้อยู่กับปัจจัยหลายอยา่ง โดยมปัีจจัย

หลักๆ เชน่ ประสทิธภิาพของอุปกรณ์หลักในการผลติไฟฟ้า การสูญเสยีทีเ่กดิข ึน้ในกระบวนการผลติไฟฟ้า 

หรอืการทีโ่รงไฟฟ้าตอ้งหยดุผลติจากปัจจัยภายนอก เชน่ ระบบสายสง่ของบรษัิทผูรั้บซือ้มปัีญหา เป็นตน้ 

เพือ่บรหิารจัดการความเสีย่งดังกล่าว บรษัิทไดจั้ดใหม้กีารตดิตามผลการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้าผ่านระบบ 

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ซึง่บรษัิทสามารถตดิตามการด าเนนิงานของไฟฟ้า

ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาที่เกดิข ึน้ไดอ้ย่างทันต่อเหตุการณ์ และ

โรงไฟฟ้าสามารถกลับมาด าเนนิงานไดต้ามปกตอิย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้ บรษัิทยังมสีัญญาจา้งบ ารุงรักษา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ และมนีโยบายการท าประกันอุปกรณ์หลัก ไดแ้ก่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 

(Inverter) เป็นเวลา 20 ปี ซึง่ครอบคลมุตลอดอายสุัญญาซือ้ขายไฟฟ้า เพือ่ป้องกันปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้และ

ม่ันใจวา่โรงไฟฟ้าของบรษัิทมปีระสทิธภิาพและเสถยีรภาพในการผลติไฟฟ้าอยา่งตอ่เนื่อง 

ความเสีย่งจากตน้ทุนในการดแูลบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พิม่ข ึน้ 

บรษัิทไดม้กีารจัดจา้งบรษัิทย่อยทีบ่รษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 เป็นผูใ้หบ้รกิารบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ นอยา่งเสมอมา สัญญาจา้งบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์ดยทั่วไปจะมี

ระยะเวลา 20 ปีซึง่ครอบคลุมอายุสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บรษัิทย่อยดังกล่าวไดท้ าสัญญาจา้ง

งานชว่ง (Subcontract) กับบคุคลภายนอกอยา่งเสมอมา โดยสัญญาจา้งงานโดยทั่วไปจะเป็นสัญญาระยะสัน้ 

เพือ่ใหบ้รกิารตามขอบเขตการด าเนนิงานตามทีต่กลงกันระหวา่งคูส่ญัญา บรษัิทจงึมคีวามเสีย่งในการมตีน้ทนุ

เพิ่มข ึน้จากการต่อสัญญาจา้งงานช่วงกับบุคคลภายนอกหากอัตราการท าสัญญาช่วงเพิ่มสูงข ึน้ อันอาจ

กอ่ใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท 

อยา่งไรก็ด ีหากบรษัิทพจิารณาแลว้เห็นวา่การตอ่สัญญาจา้งชว่ง (Subcontract) ดังกลา่วมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้

อย่างมนัียส าคัญ บรษัิทจะท าการพจิารณาคัดเลอืกผูรั้บจา้งชว่งรายใหม่ โดยคัดเลอืกบุคคลภายนอกที่มี

ความสามารถปฏบัิตไิดเ้ทยีบเทา่กับผูรั้บจา้งชว่งรายเดมิภายใตร้าคาทีเ่หมาะสม 

ความเสีย่งจากการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไมค่รบถว้น 

บรษัิทประกอบธุรกจิผลติพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น ซึง่การด าเนนิธุรกจิอยู่ภายใตก้าร

ก ากับดูแลของกฎหมายและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  บรษัิทไดใ้ชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ดเพื่อใหม่ั้นใจว่า

บรษัิทมกีารปฏบัิตติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประกอบธุรกจิใน

ประเทศญีปุ่่ น โดยกอ่นการเขา้ลงทนุใดๆ บรษัิทไดว้า่จา้งทีป่รกึษากฎหมายในการตรวจสอบและใหค้ าแนะน า

ถงึการปฏบัิตติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  อย่างไรก็ด ีกฎหมายและเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งดังกลา่ว

อาจมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง ตคีวามหรอืการบังคับใชท้ีแ่ตกตา่งไปจากฉบับทีม่ผีลบังคบัใชใ้นปัจจบัุน บรษัิท

จงึมคีวามเสีย่งจากการปฏบัิตติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไมค่รบถว้น ซึง่อาจสง่ผลใหบ้รษัิทตอ้ง

หยุดการด าเนินธุรก ิจ หรือบริษัทอาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิในการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่

เปลีย่นแปลง หรอืบรษัิทอาจไดรั้บบทลงโทษในทางแพ่งหรอืทางอาญาจากการไมป่ฏบัิตติามกฎหมาย ดังนัน้ 

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงมีทีมงานท าหนา้ที่ตดิตามการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการปรกึษากับผูเ้ช ีย่วชาญเพือ่ใหม่ั้นใจวา่การด าเนนิธุรกจิของบรษัิทมกีารปฏบัิติ

ตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบครัน 

ความเสีย่งภายหลงัจากการหมดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

บรษัิทไดเ้ขา้ท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับผูรั้บซือ้ไฟฟ้า ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นญีปุ่่ น 

มรีะยะเวลาสัญญา 20 ปี ทัง้ส าหรับโครงการปัจจุบันและโครงการอาจลงทนุในอนาคต และโครงการผูผ้ลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคาในประเทศไทย มรีะยะเวลาสัญญา 25 ปี โดยสัญญาซือ้ขาย

ไฟทัง้ 2 ประเภท ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับการขยายระยะเวลาออกไปไดเ้กนิกว่าระยะเวลาเริม่ตน้ทีก่ าหนดไว ้

ในสัญญา และไมส่ามารถรับรองไดว้า่บรษัิทจะเขา้ท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าฉบับใหมไ่ดเ้มือ่สัญญาซือ้ขายไฟ

ฉบับปัจจุบันส ิน้สดุลง  หากไม่มกีารขยายระยะเวลาของสัญญาหรือแมม้กีารขยายระยะเวลาแตม่ขีอ้ตกลงที่

เป็นประโยชน์ทางธุรกจิกับบรษัิทดอ้ยลง  ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนัียส าคัญตอ่ธุรกจิ ฐานะทาง

การเงนิ ผลการด าเนนิงานของบรษัิท 
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บรษัิทไดต้ระหนักถงึความเสีย่งการทีส่ัญญาซือ้ขายไฟฟ้ามรีะยะเวลาจ ากัด อยา่งไรก็ตามบรษัิทไดพ้จิารณา

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแตล่ะโครงการว่าการลงทนุดังกลา่วสามารถไดรั้บผลตอบแทนทีเ่หมาะสม

ภายในระยะเวลาของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ดังนั้นหากบรษัิทไมส่ามารถเขา้ท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าฉบับใหม่

ได ้หรอืไมส่ามารถขยายระยะเวลาของสัญญา หรอืสามารถขยายเวลาแตม่ขีอ้ตกลงทีเ่ป็นประโยชน์ทางธุรกจิ

กับบรษัิทดอ้ยลง บรษัิทเชือ่ว่าผลกระทบดังกลา่วจะส่งผลในทางลบต่อบรษัิทอย่างจ ากัด นอกจากนี้เนื่อง

ดว้ยขอ้จ ากัดของอายุการใชง้านของโรงไฟฟ้า การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีและความตอ้งการการใช ้

ไฟฟ้ายังมเีพิม่ข ึน้อยา่งตอ่เนื่อง บรษัิทจงึมแีผนทีจ่ะลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ เพือ่ใหบ้รษัิทมรีายได ้

อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต 

ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูร้บัซือ้ไฟฟ้า 

บรษัิทเป็นผูป้ระกอบการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยเ์พื่อจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดใหก้ับผูรั้บซือ้ไฟฟ้า

ภายใตส้ัญญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยโครงการโรงไฟฟ้าในญีปุ่่ นซึง่รวมทัง้โครงการปัจจุบันและโครงการทีอ่าจ

ลงทนุในอนาคต บรษัิทจะจ าหน่ายไฟฟ้าทีผ่ลติไดทั้ง้หมดใหแ้กผู่รั้บซือ้ไฟฟ้าในภูมภิาคทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก

รัฐบาลประเทศญีปุ่่ น โดยในแตล่ะภมูภิาคจะมผีูรั้บซือ้ไฟฟ้าไดเ้พยีงรายเดยีว  ในขณะทีโ่ครงการผูผ้ลติไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคาในประเทศไทย บรษัิทไดเ้ขา้ท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า

นครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  ในกรณีที่ผูรั้บซือ้ไฟฟ้าบางรายไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผูกพัน

ภายใตส้ัญญาทีท่ าไวก้ับบรษัิท หรือหากบรษัิทมขีอ้พพิาทกับผูรั้บซือ้รายใดรายหนึ่งสบืเนื่องจากความไม่

ชัดเจนในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าในกรณีที่มเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกดิข ึน้ หากกรณีเหล่านี้เกดิข ึน้กับ

สัญญาซือ้ขายไฟสัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือสัญญาซือ้ขายไฟหลักของบรษัิท อาจส่งผลกระทบในทางลบ

อยา่งมนัียส าคัญตอ่ธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท 

อย่างไรก็ด ีเนื่องจากผูรั้บซือ้ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นหน่วยงานภาครัฐ ในขณะทีผู่รั้บซือ้ไฟฟ้าในญีปุ่่ นเป็น

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีไ่ดรั้บสัมปทานในการประกอบธุรกจิจากทางรัฐบาลญี่ปุ่ นมาเป็นเวลานาน ความเสีย่ง

ที่จะเกดิกรณีทีผู่รั้บซื้อไฟฟ้าไม่สามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันภายใตส้ัญญาที่ท าไวก้ับบรษัิทจงึมคีวาม

เป็นไปไดน้อ้ยมาก ทัง้นี้ บรษัิทมนีโยบายกระจายการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าในญีปุ่่ นไปยังภมูภิาคต่างๆ 

ของประเทศเพือ่ท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับผูรั้บซือ้แต่ละรายในก าลังการผลติทีใ่กลเ้คยีงกัน เพื่อลดความ

เสีย่งจากการพงิพงึผูรั้บซือ้ไฟฟ้ารายใดรายหนึง่ 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี

การผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยต์อ้งอาศัยเทคโนโลยขีองแผงโซลาร์เซลลเ์ป็นหลัก เนื่องจากราคาทีถู่ก

ลงของแผงโซลาร์เซลลห์รือการพัฒนาของแผงโซลาร์เซลล์ทีม่ ีประสทิธภิาพผลติกระแสไฟฟ้าไดด้ีกว่า

เทคโนโลยเีดมิ อาจท าใหบ้รษัิทตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพือ่การลงทนุเพือ่ปรับปรุงเทคโนโลยใีหด้ขี ึน้ หากบรษัิท ไม่

สามารถปรับตัวตามเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ก็อาจไดรั้บผลกระทบในทาง

ลบตอ่ธุรกจิ ฐานะงบการเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีทีมงานที่ท าหนา้ที่ตดิตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและศกึษาวเิคราะห์

ผลกระทบหากบรษัิทตอ้งท าการเปลีย่นแผงโซลาร์เซลล ์โดยค านึงถงึผลตอบแทนทีไ่ดรั้บจากการเปลีย่น

แผงโซลาร์เซลลก์ับมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ระยะเวลาที่เหลอือยู่ของสัญญาซือ้ขายไฟ 

ระยะเวลาในการตดิตัง้ ขอ้จ ากัดในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าหากตอ้งหยดุการผลติชว่งเวลาหนึง่ หรอืขอ้จ ากัดอืน่ๆ 

ทีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงแผงโซลารเ์ซลล ์

5.6. รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ ่ณ วนัที ่16 มนีาคม 2563 

ล าดบั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ จ านวนหุน้ %หุน้ 

1 นาย อนาวลิ จริธรรมศริ ิ 408,000,000 51.00 

2 น.ส. ค ูเมน ไว 40,500,000 5.06 

3 นาง ศรุตา ชนิ 40,500,000 5.06 

4 นาย ชยัรัตน์ โกวทิจนิดาชยั 36,705,100 4.59 

5 น.ส. กนัยากร พงษ์พานชิ 29,831,200 3.73 

6 นาง กมลรัตน์ จติรประดับศลิป์ 27,200,000 3.40 

7 นาย อกุฤษฏ ์ตณัฑเสถยีร 26,311,300 3.29 

8 น.ส. ปรยีานุช ปานะนนท ์ 19,200,000 2.40 

9 น.ส. พัชร ีโกวทิจนิดาชยั 13,463,900 1.68 
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10 น.ส. วราทพิย ์เจรญิศริวัิฒน ์ 10,600,000 1.33 

11 นาง เบญจมาศ จริธรรมศริ ิ 10,000,000 1.25 

12 นาย สันต ิโกวทิจนิดาชยั 9,546,500 1.19 

13 นาย วสันต ์ฟองสมทุรรัตน ์ 8,256,300 1.03 

14 นาย ธนัท บรูพาธนะ 4,195,000 0.52 

 

5.7. รายชือ่กรรมการและผูบ้รหิาร 

รายชือ่กรรมการ 

ชือ่ ต าแหนง่ 

ดร. ปรัชญา เป่ียมสมบรูณ ์ ประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 

นาย อนาวลิ จริธรรมศริ ิ ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการ 

รศ.ดร. ณรงค ์อยูถ่นอม รองประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

น.ส. ค ูเมน ไว ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
กรรมการ 

นาย สงวนเกยีรติ ์ล ิว่มโนมนต ์ กรรมการ 

นาง ศรุตา ชนิ กรรมการ 

รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเรงิ กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นาย กณวรรธน์ อรัญ กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

นาย นพปฎล เจสนั จริสนัต ิ ์ กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

นาย มารค์ ด.ี เรมจีาน กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

 

รายชือ่ผูบ้รหิาร 

ชือ่ ต าแหนง่ 

นาย อนาวลิ จริธรรมศริ ิ ประธานกรรมการบรหิาร 

น.ส. ค ูเมน ไว ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
กรรมการผูจั้ดการ 
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ายจัดซือ้ 

นาง ศรุตา ชนิ กรรมการบรหิาร 
รองกรรมการผูจั้ดการ 

นายศภุชยั ยิม้สวุรรณ กรรมการบรหิาร 
รองกรรมการผูจั้ดการ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและบรหิาร 
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี

นายจริย ุสายแสงทอง ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

นายเปาหลง เฉนิ ผูอ้ านวยการโรงงาน 

 

6. ความคดิเห็นของคณะกรรมการบรษิทัตอ่ความเพยีงพอของเงนิทุนหมนุเวยีน 

เนื่องจากการเขา้ท ารายการเป็นการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์คณะกรรมการของบรษัิทฯ จงึมคีวามคดิเห็นวา่

การเขา้ท ารายการจะไมม่ผีลกระทบตอ่ความเพยีงพอของเงนิทนุหมนุเวยีน 
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7. คดแีละขอ้เรยีกรอ้งทีส่ าคญั 

บรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ยไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายซึง่อาจมผีลกระทบต่อสนิทรัพยข์องบรษัิททีม่จี านวนสูง

กวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทตามงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 

8. รายการระหวา่งกนั 

รายการระหวา่งบรษัิทฯ และ บรษัิทยอ่ย กับบคุคลธรรมดาและนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้มดีังนี้ 

รายการซือ้ขายสนิคา้และบรกิาร หรอื ทรัพยส์นิของบรษัิท 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
ลกัษณะ
รายการ 

มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
2561 2562 9 เดอืน 

2563 
บรษัิท เวอเทค โลจสิตคิส ์เซอรว์สิ 
จ ากัด 
บรษัิท พรเีมยีร ์โซลชูั่น จ ากัด 
บรษัิท เชาว ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 
บรษัิท เชาว ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 

รายไดค้า่
เชา่ 

5.40 5.99 3.28 บ ริ ษั ท ใ ห ้ เ ช่ า พื้ น ที่
ส านักงานและพืน้ทีโ่รงงาน
เพือ่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
โดยเป็นไปตามอัตราตาม
สัญญา 

บรษัิท เชาว ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด คา่เชา่
พืน้ที่
ส านักงา
นจา่ย 

-- -- 0.65 บริษัทไดโ้อนสิทธิการเช่า
พื้นที่ส านักงานใหแ้ก ่เชาว ์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2563 
บริษัทจึงจ่ายช าระค่าเช่า
พื้ น ที่ ส า นั ก ง า น แ ล ะ
ค่าบริการ โดยเป็นไปตาม
อัตราตามสัญญา 

บรษัิท เชาว ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน)  
 

ดอกเบีย้
รับ 

38.57 3.93 -- บรษัิทใหกู้ย้ืมเงินแกบ่รษัิท
ย่ อ ย  เ พื่ อ ล ง ทุ น ใ น
โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น
แ ส ง อ า ทิ ต ย์  แ ล ะ ใ ช ้

หมุนเวียนในกิจการ โดย
เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ย 
รอ้ยละ 6.36-7.38 ตอ่ปี 

บรษัิท เชาว ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน)  
 

ดอกเบีย้
จา่ย 

-- -- 1.67 บริษัทกูย้ืมเงินจากบริษัท
ย่ อ ย  เ พื่ อ ใ ช ้ ใ น ก า ร
ด าเนินงาน โดยเป็นไปตาม
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอ้ยละ 
3.30 ตอ่ปี 

บรษัิท เวอเทค โลจสิตคิส ์เซอรว์สิ 
จ ากัด 

คา่ขนสง่ 30.02 6.02 2.31 บ ริ ษั ท ใ ช ้บ ริก า รขนส่ ง
ผลติภัณฑใ์หแ้กล่กูคา้ และ
ขนส่งภายในบริษัท โดย
เ ป็ น ไ ป ต า ม อั ต ร า ต า ม
สัญญา 

บรษัิท พรเีมยีร ์โซลชูั่น จ ากัด คา่เชา่
จา่ย 

1.35 1.10 0.90 บ ริ ษั ท เ ช่ า อุ ป ก ร ณ์
ส านักงานเพื่อใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจโดยเป็นไป
ตามอัตราตามสัญญา 

บรษัิท ส านักกฎหมาย ลิว่มโนมนต ์
อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 

คา่ที่
ปรกึษา 

0.54 0.25 0.79 บ ริ ษัท ใช ้บ ริก า รด ้านที่
ปรกึษากฎหมายส าหรับการ
ด าเนนิธุรกจิท่ัวไป โดยเป็น
ราคาตามทีต่กลงรว่มกัน 

 

รายการเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะสัน้ของบรษัิท เชาว ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 2561 2562 9 เดอืน 2563 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 766.95 -- -- เพือ่ใชเ้ป็นการด าเนนิธุรกจิ

ของบรษัิทยอ่ย 
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ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 2561 2562 9 เดอืน 2563 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ -- 39.00 100.00 เพือ่ใชเ้ป็นการด าเนนิธุรกจิ
ของบรษัิท  

 

รายการค ้าประกันใหแ้กบ่รษัิท เชาว ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 2561 2562 9 เดอืน 2563 
บรษัิทมภีาระจาการค ้าประกัน
วงเงนิกูแ้ละวงเงนิสนิเชือ่ 

766.95 -- -- เพือ่ใชเ้ป็นในการด าเนนิ
ธุรกจิของบรษัิทยอ่ย โดย
ไมม่คีา่ธรรมเนียมค ้าประกัน
วงเงนิกูแ้ละวงเงนิสนิเชือ่ 

 

9. สรปุสาระของสญัญาทีส่ าคญั 

9.1. สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ 

สามารถดรูายละเอยีดของสัญญาทีเ่กีย่วขอ้งกับการเขา้ท ารายการไดใ้น IM1 

9.2. สญัญาท ัว่ไป 

การเชา่พืน้ทีอ่าคารส านักงาน 

หวัขอ้ สาระส าคญัของสญัญา 

คูส่ัญญา บรษัิท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ จ ากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผูใ้ห้
เชา่”) 

ทรัพยส์นิทีเ่ชา่ เชา่พื้นทีร่วม 836 ตร.ม. ของอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชัน้ 10 ยูนิต 2/1006-
2/1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้
ส านักงานของบรษัิท 

อัตราคา่เชา่ คา่เชา่ จ านวน 358,145 บาทตอ่เดอืน คา่บรกิารจ านวน 358,145 บาทตอ่เดอืน (ไม่
รวมภาษีมลูคา่เพิม่) และเงนิประกันความเสยีหาย จ านวน 1,074,435 บาท 

ระยะเวลาของ
สัญญา 

3 ปี ตัง้แตวั่นที ่1 กันยายน 2562 ถงึวันที ่31 สงิหาคม 2565 

เงือ่นไขของ
สัญญา 

หากผูเ้ชา่ประสงคจ์ะต่ออายุสัญญาเชา่เมือ่ครบก าหนดอายสุัญญาเชา่ ผูเ้ชา่จะตอ้ง
บอกกล่าวเป็นหนังสอืใหผู้ใ้หเ้ชา่ทราบ ไม่นอ้ยกว่า 90 วันก่อนวันครบก าหนดอายุ
สัญญาเชา่ ทัง้นี้ การพจิารณาการตอ่อายสุัญญาเชา่ตลอดจนการก าหนดอัตราคา่เชา่ 
เงือ่นไข และรายละเอยีดเกีย่วกับการเชา่นัน้ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูใ้หเ้ชา่ 

การส ิน้สดุสัญญา
กอ่นก าหนด 

หากผูเ้ชา่ขอเลกิสัญญาเชา่กอ่นครบก าหนดไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม ผูใ้หเ้ชา่ มสีทิธิ
รบิเงนิประกันคา่เสยีหายไดทั้นทโีดยไมต่อ้งมกีารฟ้องรอ้ง และผูเ้ชา่จะตอ้งช าระหนี้
ทีผู่เ้ชา่คา้งช าระใหแ้ก ่ผูใ้หเ้ชา่รวมตลอดถงึความเสยีหายจนครบถว้นทกุประการ 

 

9.3. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

บรษัิทฯ ไดม้กีารเขา้ท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าหลายสัญญาผ่าน CEPL และบรษัิทย่อยของ CEPL กับผูรั้บซือ้

ไฟฟ้าตา่งๆ โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

โครงการในประเทศญีปุ่่ น (“PPA ในญีปุ่่ น”) 

โครงการ นติบิุคคล ผูร้บัซือ้
ไฟฟ้า 

อตัราคา่ไฟฟ้า 
(เยน/กโิลวัตต-์

ชัว่โมง) 

การจ ากดั
ปรมิาณการ
รบัซือ้ไฟฟ้า 

วนัทีเ่ร ิม่
ด าเนนิการเชงิ
พาณชิย ์

อวิาก ิ บจ. เมกะ โซ
ลา่ร ์พารค์ 3 

บรษัิทไฟฟ้า
โทโฮค ุ

40.0 30 วัน เมษายน 2561 
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โครงการ นติบิุคคล ผูร้บัซือ้
ไฟฟ้า 

อตัราคา่ไฟฟ้า 
(เยน/กโิลวัตต-์

ชัว่โมง) 

การจ ากดั
ปรมิาณการ
รบัซือ้ไฟฟ้า 

วนัทีเ่ร ิม่
ด าเนนิการเชงิ
พาณชิย ์

ฮามาดะ 1 บจ. ฮามาดะ 
เมกะ โซลาร ์

บรษัิทไฟฟ้า
ชโูกค ุ

40.0 30 วัน พฤษจกิายน 2558 

ฮามาดะ 2 บจ. ซซี ีฮามา
ดะ โซลาร ์

บรษัิทไฟฟ้า
ชโูกค ุ

36.0 30 วัน มนีาคม 2560 

อาโอโมร ิ บจ. ซัน เอน็
เนอรย์ี ่

บรษัิทไฟฟ้า
โทโฮค ุ

36.0 ไมจ่ ากัด กันยายน 2562 

นฮิอนมัตส ึ3 บจ. กูด๊ โซลา่ร ์ บรษัิทไฟฟ้า
โทโฮค ุ

32.0 ไมจ่ ากัด มกราคม 2563 

โกเรยีว บจ. ซัน พารท์
เนอร ์เจแปน 

บรษัิทไฟฟ้า
ควิช ู

40.0 30 วัน พฤษภาคม 2557 

ชบิชู ิ บจ. ซัน พารท์
เนอร ์เจแปน 

บรษัิทไฟฟ้า
ควิช ู

40.0 30 วัน พฤษจกิายน 2556 

โนกาตะ บจ. ซัน พารท์
เนอร ์เจแปน 

บรษัิทไฟฟ้า
ควิช ู

40.0 30 วัน มถิุนายน 2558 

 

PPA ในญีปุ่่ นมสีาระส าคัญดังนี้ 

หวัขอ้ สาระส าคญัของสญัญา 

อายสุัญญา 20 ปี นับจากวันทีเ่ริม่ด าเนนิการเชงิพาณชิย ์

การโอนสทิธ ิ สามารถโอนสทิธแิละหนา้ทีต่ามสัญญาใหแ้กบ่คุคลอืน่โดยตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทรับซือ้
ไฟฟ้าและกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และ อตุสาหกรรม ประเทศญีปุ่่ นรับทราบ 

การส ิน้สดุลงของ
สัญญา 

 หากคูส่ัญญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดไมป่ฏบัิตติามสัญญาขอ้ใดขอ้หนึง่ขอ้ใด คูส่ัญญา
อกีฝ่ายมสีทิธทิ าหนังสอืบอกเลกิสัญญาไปยังคูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ 

 หากคูส่ัญญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดมคี ารอ้งเขา้สูก่ระบวนการลม้ละลาย การฟ้ืนฟู
กจิการ การช าระบัญชหีรอืกระบวนการอืน่ใดตามกฎหมายลม้ละลาย 

 หากคูส่ัญญาไมส่ามารถประกอบกจิการทีเ่กีย่วกับกับการประกอบกจิการ
สาธารณูปโภคไฟฟ้าตอ่ไปได ้

 หากคูส่ัญญาเกีย่วขอ้งหรอืกระท าความผดิเกีย่วกับอาชญากรรม หรอืกระท า
ความผดิเกีย่วกับการตอ่ตา้นหรอืเป็นปฎปัิกษ์ตอ่สงัคม 

กฎหมายที ่
บังคับใช ้

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

 

โครงการพลังงานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนหลังคา 

บรษัิทฯ เขา้ท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค รวมทัง้ส ิน้ 899 สัญญา โดยสาระส าคัญของ

สัญญาสามารถสรุปไดด้ังนี้ 

หวัขอ้ สาระส าคญัของสญัญา 

วันทีเ่ริม่ด าเนนิการ
เชงิพาณชิย ์

มนีาคม 2559 – ตลุาคม 2559 

อายสุัญญา กรณีจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์กอ่น ก าหนดวันจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์

ใหนั้บอายสุัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 25 ปี จากวันจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์ 
กรณีจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์ในหรอืหลัง ก าหนดวันจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ
พาณชิย ์ใหนั้บอายสุัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 25 ปี จากก าหนดวันจา่ยจา่ยไฟฟ้าเขา้
ระบบเชงิพาณชิย ์

ก าลังการผลติ
ไฟฟ้า 

รวม 6.25 เมกะวัตต ์ทีร่ะดับแรงดนั 230/400 โวลต ์
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หวัขอ้ สาระส าคญัของสญัญา 

อัตราคา่ไฟฟ้า อัตรารับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ที ่6.85 บาทตอ่หน่วย 

การโอนสทิธ ิ หา้มมใิหผู้ผ้ลติไฟฟ้าโอนสทิธหินา้ทีใ่นการปฏบัิตติามสญัญาใหก้ับผูอ้ ืน่เวน้แตจ่ะ
ไดรั้บการยนิยอมจากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  

การส ิน้สดของ
สัญญา 

 ผูผ้ลติไฟฟ้ายืน่หนังสอืตอ่การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคแสดงเจตนาขอยตุกิารซือ้ขาย
โดยการเลกิสญัญา 

 เมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏบัิตติามสญัญา และไมย่อมแกไ้ขหลงัจาก

ไดรั้บหนังสอืแจง้ (เวน้กรณสีดุวสิัยตามทีก่ าหนดในสญัญา) 
 มกีารเปลีย่นแปลงจดุรับซือ้ไฟฟ้าหรอืเปลีย่นแปลงอปุกรณท์ีใ่ชใ้นระบบผลติ

โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
 เปลีย่นแปลงขนาดก าลงัผลติตดิตัง้ โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากการไฟฟ้า

สว่นภมูภิาค ตามหลักเกณฑท์ีก่ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน 

กฎหมายที ่

บังคับใช ้

กฎหมายของประเทศไทย 

 

บรษัิทฯ เขา้ท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง รวมทัง้ส ิน้ 66 สัญญา โดยสาระส าคัญของสญัญา

สามารถสรุปไดด้ังนี้ 

หวัขอ้ สาระส าคญัของสญัญา 

วันทีเ่ริม่ด าเนนิการ
เชงิพาณชิย ์

ธันวาคม 2558 – กนัยายน 2559 

อายสุัญญา กรณีจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์กอ่น ก าหนดวันจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์  
ใหนั้บอายสุัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 25 ปี จากวันจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์ 
กรณีจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์ในหรอืหลัง ก าหนดวันจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ
พาณชิย ์ใหนั้บอายสุัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 25 ปี จากก าหนดวันจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ
พาณชิย ์

ก าลังการผลติ
ไฟฟ้า 

รวม 0.37 เมกะวัตต ์ทีร่ะดับแรงดนั 230/400 โวลต ์

อัตราคา่ไฟฟ้า อัตรารับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ที ่6.85 บาทตอ่หน่วย 

การโอนสทิธ ิ หา้มมใิหผู้ผ้ลติไฟฟ้าโอนสทิธหินา้ทีใ่นการปฏบัิตติามสญัญาใหก้ับผูอ้ ืน่เวน้แตจ่ะ
ไดรั้บการยนิยอมจากการไฟฟ้านครหลวง 

การส ิน้สดของ
สัญญา 

 ผูผ้ลติไฟฟ้ายืน่หนังสอืตอ่การไฟฟ้านครหลวงแสดงเจตนาขอยตุกิารซือ้ขาย
โดยการเลกิสญัญา 

 เมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏบัิตติามสญัญา และไมย่อมแกไ้ขหลงัจาก
ไดรั้บหนังสอืแจง้ (เวน้กรณสีดุวสิัยตามทีก่ าหนดในสญัญา) 

 มกีารเปลีย่นแปลงจดุรับซือ้ไฟฟ้าหรอืเปลีย่นแปลงอปุกรณท์ีใ่ชใ้นระบบผลติ
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากการไฟฟ้านครหลวง 

 เปลีย่นแปลงขนาดก าลงัผลติตดิตัง้ โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากการไฟฟ้า
นครหลวง ตามหลกัเกณฑท์ีก่ารไฟฟ้านครหลวงก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน 

กฎหมายที ่
บังคับใช ้

กฎหมายของประเทศไทย 

 

10. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่หผู้ถ้อืหุน้เลอืกออกเสยีงลงคะแนนได ้

รายละเอยีดของแบบหนังสอืมอบฉันทะและขอ้มลูของกรรมการตรวจสอบทีบ่รษัิทฯ เสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มอบ

ฉันทะปรากฎตามเอกสารประกอบการเขา้ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 (ส ิง่ทีแ่นบมาดว้ย 5. และ ส ิง่

ทีแ่นบมาดว้ย 6.) 


