
 
 
ที ่SOLAR 0017/2560 

15 พฤษภาคม 2560 
เรือ่ง  คําอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ ผลการดําเนนิงานสําหรับไตรมาสสิน้สดุ 
 วนัที ่31 มนีาคม 2560 
เรยีน  กรรมการและผูจั้ดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 
บรษัิท โซลารต์รอน จํากัด (มหาชน) ขออธบิายและการวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน

สําหรับไตรมาสสิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2560 ของงบการเงนิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1) สรปุผลการดําเนนิงานและความสามารถในการทํากําไร ของบรษิทั 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการในไตรมาสที ่ 1/2560 บรษัิท โซลารต์รอน จํากัด(มหาชน) 
(“บรษัิท”) ขาดทนุสทุธ ิ 61.87 ลา้นบาท ลดลง 92.94 ลา้นบาทคดิเป็น 299.13% เมือ่
เปรยีบเทยีบจากไตรมาสที ่1/2559 ทีม่กํีาไรสทุธ ิ31.07 ลา้นบาท โดยมขีาดทนุตอ่หุน้ 0.11 
บาท 
 

งบการเงนิรวมในไตรมาสที ่1/2560 บรษัิท โซลารต์รอน จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) 
ขาดทนุสทุธ ิ56.97 ลา้นบาท ลดลง 56.71 ลา้นบาทคดิเป็น 21811.54% เมือ่เปรยีบเทยีบ
จากไตรมาสที ่1/2559 ทีม่ขีาดทนุสทุธ ิ0.26 ลา้นบาท โดยมขีาดทนุตอ่หุน้ 0.10 บาท 
 

1.1 รายไดร้วม 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษัิท มรีายไดร้วมสําหรับไตรมาสที ่ 1/2560 และ

ไตรมาสที ่ 1/2559 จํานวน 149.21 ลา้นบาท และ 650.52 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลง
จํานวน 501.31 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 77.06 ทัง้นีร้ายไดร้วมแบง่เป็นรายได ้
จากการขายโดยแบง่รายไดจ้ากการขายตามสว่นงานและรายไดอ้ืน่ ดงันี ้

 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

 

รายได้รวม

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขาย       134.20 89.94% 649.80 99.89% (515.60) -79.35%

-รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง
และก่อสร้างโรงไฟฟ้า        115.17 77.19% 338.69 52.06% (223.52) -66.00%

-รายได้จากการขาย          19.03 12.75% 311.11 47.82% (292.08) -93.88%

รายได้อื่นๆ          15.01 10.06% 0.72 0.11% 14.29 1984.72%

รายได้รวม       149.21 100.00% 650.52 100.00% (501.31) -77.06%

ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 1/2559 เพิ่ม(ลด)



 
 รายไดจ้ากการขาย 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท มรีายไดจ้ากการขายในไตรมาสที ่ 1/2560 และ
ไตรมาสที ่ 1/2559 จํานวน 134.20 ลา้นบาทและ 649.80 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลง
จํานวน 515.60 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 79.35 
 
เนือ่งจาก ในไตรมาสที ่1/2560 นัน้บรษัิทฯ มยีอดขายลดลงมาจาก 
- มกีารสง่ออกแผน่เซลลแ์สงอาทติย(์Solar Cell) ไปตา่งประเทศ ลดลงจากไตรมาสที ่

1/2559 เป็นจํานวน 144.10 ลา้นบาท 
- มกีารขายแผงเซลลแ์สงอาทติย(์Solar Module) ในประเทศ ลดลงจากไตรมาสที ่

1/2559 เป็นจํานวน 148.17 ลา้นบาท 
- มกีารขายระบบ Grid Connected ลดลงจากไตรมาสที ่1/2559 เป็นจํานวน 112.78 ลา้น

บาท 
- มกีารขายระบบสบูน้ํา ลดลงจากไตรมาสที ่1/2559 เป็นจํานวน 9.40 ลา้นบาท 
- มกีารรับรูร้ายไดจ้าก งาน EPC - Solar Power Plant ใหแ้ก ่ บรษัิทยอ่ย ลดลงจากไตร

มาสที ่1/2559 เป็นจํานวน 207.35 ลา้นบาท 
 

 รายไดอ้ ืน่ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท มรีายไดอ้ืน่ ในไตรมาสที ่ 1/2560 และไตรมาสที ่
1/2559 จํานวน 15.01 ลา้นบาทและ 0.72 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่เพิม่ขึน้จํานวน 14.29 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1984.72 เนือ่งจากมกีารเพิม่ขึน้ของกําไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น 

1.2 รายไดร้วม 
งบการเงนิรวม บรษัิทฯ มรีายไดร้วมสําหรับไตรมาสที ่ 1/2560 และไตรมาสที ่

1/2559 จํานวน 144.16 ลา้นบาท และ 432.32 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลงจํานวน 
288.16 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 66.65 ทัง้นี้รายไดร้วมแบง่เป็นรายไดจ้ากการ
ขายโดยแบง่รายไดจ้ากการขายตามสว่นงานและรายไดอ้ืน่ ดงันี ้

(งบการเงนิรวม) 

 

รายได้รวม

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขาย       130.52 90.54%     431.69 99.85% (301.17) -69.77%

-รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง
และก่อสร้างโรงไฟฟ้า          90.61 62.85% 120.58 27.89% (29.97) -24.85%

 -รายได้จากการขายไฟฟ้า          20.88 14.48%            -   0.00% 20.88 100.00%

-รายได้จากการขาย          19.03 13.20% 311.11 71.96% (292.08) -93.88%

รายได้อื่นๆ          13.64 9.46% 0.63 0.15% 13.01 2065.08%

รายได้รวม       144.16 100.00% 432.32 100.00% (288.16) -66.65%

ไตรมาสที่ 1/2559 เพิ่ม(ลด)ไตรมาสที่ 1/2560



 
 รายไดจ้ากการขาย 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษัิท มรีายไดจ้ากการขายในไตรมาสที ่ 1/2560 และไตรมาสที ่
1/2559 จํานวน 144.16 ลา้นบาทและ 432.32 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลงจํานวน 
288.16 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 66.65 
  
เนือ่งจาก ในไตรมาสที ่1/2560 นัน้บรษัิทฯ มยีอดขายลดลงจาก 
 
- มกีารสง่ออกแผน่เซลลแ์สงอาทติย(์Solar Cell) ไปตา่งประเทศ ลดลงจากไตรมาสที ่

1/2559 เป็นจํานวน 144.10 ลา้นบาท 
- มกีารขายแผงเซลลแ์สงอาทติย(์Solar Module) ในประเทศ ลดลงจากไตรมาสที ่

1/2559 เป็นจํานวน 148.17 ลา้นบาท 
- มกีารขายระบบ Grid Connected ลดลงจากไตรมาสที ่1/2559 เป็นจํานวน 112.78 ลา้น

บาท 
- มกีารขายระบบสบูน้ํา ลดลงจากไตรมาสที ่1/2559 เป็นจํานวน 9.40 ลา้นบาท 

 
 รายไดอ้ ืน่ 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษัิท มรีายไดอ้ืน่ ในไตรมาสที ่1/2560 และไตรมาสที ่1/2559 
จํานวน 13.64 ลา้นบาทและ 0.63 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่เพิม่ขึน้จํานวน 13.01 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2065.08 เนื่องจากมกีารเพิม่ขึน้ของกําไรจากอัตราแลกเปลีย่น 
 
 

1.3 ตน้ทุนขายและคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
 

 

งบการเงิน

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขาย          134.20 100.00%         649.80 100.00% (515.60) -79.35%

ต้นทุนขาย          172.41 128.47%         573.02 88.18% (400.61) -69.91%

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

           33.97 25.31%           33.79 5.20% 0.18 0.53%

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย              3.63 2.70%            4.48 0.69% (0.85) -18.97%

 -ค่าใช้จ่ายในการบริหาร            30.34 22.61%           29.31 4.51% 1.03 3.51%

ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 1/2559 เพิ่ม(ลด)



 
 ตน้ทุนขาย 
  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ มตีน้ทนุขาย ในไตรมาสที ่1/2560 และไตรมาส
ที ่ 1/2559 จํานวน 172.41 ลา้นบาทและ 573.02 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลงจํานวน 
400.61 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 69.91 โดยลดลงตามรายไดจ้ากการขาย 

 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร ในไตรมาสที ่
1/2560 และไตรมาสที ่1/2559 จํานวน 33.97 ลา้นบาทและ 33.79 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่
เพิม่ขึน้จํานวน 0.18 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.53  
 

1.4 ตน้ทุนขายและคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
 
(งบการเงนิรวม) 

 

 
 
 
 ตน้ทุนขาย 
  
 งบการเงนิรวม ของบรษัิทฯ มตีน้ทนุขาย ในไตรมาสที ่ 1/2560 และไตรมาสที ่
1/2559 จํานวน 158.61 ลา้นบาทและ 387.62 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลงจํานวน 
229.01 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 59.08 โดยลดลงตามรายไดจ้ากการขาย 
 
 
 
  

งบการเงิน

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขาย          130.52 100.00%         431.69 100.00% (301.17) -69.77%

ต้นทุนขาย          158.61 121.52%         387.62 89.79% (229.01) -59.08%

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

           35.26 27.02%           34.33 7.95% 0.93 2.71%

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย              3.63 2.78%            4.48 1.04% (0.85) -18.97%

 -ค่าใช้จ่ายในการบริหาร            31.63 24.23%           29.85 6.91% 1.78 5.96%

ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 1/2559 เพิ่ม(ลด)



 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

 
 งบการเงนิรวม ของบรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร ในไตรมาสที ่ 1/2560 
และไตรมาสที ่1/2559 จํานวน 35.26 ลา้นบาทและ 34.33 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่เพิม่ขึน้
จํานวน 0.93 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.71  
 
กําไร 
 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
 

 
 
 
กําไรข ัน้ตน้ 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท มกํีาไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ในไตรมาสที ่ 1/2560 และ
ไตรมาสที ่ 1/2559 จํานวน (38.21) ลา้นบาทและ 76.78 ลา้นบาท ตามลําดับ ซึง่ลดลง
จํานวน 114.99 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 149.77 
 
กําไรจากการดําเนนิงาน 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท มกํีาไร(ขาดทนุ)จากการดําเนนิงาน ในไตรมาสที ่
1/2560 และไตรมาสที ่1/2559 จํานวน (57.17) ลา้นบาทและ 43.71 ลา้นบาท ตามลําดบั 
ซึง่ลดลงจํานวน 100.88 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 230.79 
 

งบการเงิน

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขาย       134.20 100.00%       649.80 100.00% (515.60) -79.35%

ต้นทุนขาย       172.41 128.47%       573.02 88.18% (400.61) -69.91%

กําไรขั้นต้น -      38.21 -28.47%        76.78 11.82% (114.99) -149.77%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร        33.97 25.31%        33.79 5.20% 0.18 0.53%

 กําไรจากการดําเนินงาน -      57.17 -42.60% 43.71 6.73% (100.88) 230.79%

ต้นทุนทางการเงิน (17.77) -13.24% (5.79) -0.89% (11.98) 206.91%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13.07 9.74% (6.85) -1.05% 19.92 -290.80%

กําไรสุทธิสําหรับปี (61.87) -46.10% 31.07 4.78% (92.94) 299.13%

ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 1/2559 เพิ่ม(ลด)



 
กําไรสทุธสํิาหรบัปี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทมกํีาไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ ในไตรมาสที ่ 1/2560 และ
ไตรมาสที ่ 1/2559 จํานวน (61.87) ลา้นบาท และ 31.07 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลง
จํานวน 92.94 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 299.13 

  
กําไร 
(งบการเงนิรวม) 
 

 
 
กําไรข ัน้ตน้ 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษัิท มกํีาไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ในไตรมาสที ่ 1/2560 และไตรมาส
ที ่ 1/2559 จํานวน (28.09) ลา้นบาทและ 44.07 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลงจํานวน 
72.16 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 163.74 
 
กําไรจากการดําเนนิงาน 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษัิท มกํีาไร(ขาดทนุ)จากการดําเนนิงาน ในไตรมาสที ่ 1/2560 
และไตรมาสที ่1/2559 จํานวน (49.71) ลา้นบาทและ 10.37 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลง
จํานวน 60.08 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 579.36 

งบการเงิน

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขาย 130.52 100.00% 431.69 100.00% (301.17) -69.77%

ต้นทุนขาย 158.61 121.52% 387.62 89.79% (229.01) -59.08%

กําไรขั้นต้น (28.09) -21.52% 44.07 10.21% (72.16) -163.74%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 35.26 27.02% 34.33 7.95% 0.93 2.71%

 กําไรจากการดําเนินงาน (49.71) -38.09% 10.37 2.40% (60.08) 579.36%

ต้นทุนทางการเงิน (20.49) -15.70% (3.58) -0.83% (16.91) 472.35%

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
กิจการ่วมค้า 0.31 0.24% 0.00 0.00% 0.31  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12.92 9.90% (7.05) -1.63% 19.97 -283.26%

กําไรสุทธิสําหรับปี (56.97) -43.65% (0.26) -0.06% (56.71) -21811.54%

การแบ่งกําไร-ส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่ (56.97) -43.65% (0.26) -0.06% (56.71) -21811.54%

ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 1/2559 เพิ่ม(ลด)



 
กําไรสทุธสํิาหรบัปี 
 
 งบการเงนิรวม ของบรษัิทมกํีาไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ ในไตรมาสที ่1/2560 และไตรมาสที ่
1/2559 จํานวน (56.97) ลา้นบาท และ (0.26) ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลงจํานวน 56.71 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 21811.54 
 
การแบง่กําไร – สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่
 
 งบการเงนิรวม ของบรษัิทมกํีาไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ ในไตรมาสที ่1/2560 และไตรมาสที ่
1/2559 จํานวน (56.97) ลา้นบาท และ (0.26) ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลงจํานวน 56.71 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 21811.54 
 
2) ความสามารถในการบรหิารสนิทรพัย ์
 2.1 สว่นประกอบของสนิทรัพย ์งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงนิเปรยีบเทยีบ ไตรมาสที ่1/2560 และงบ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 

(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

 

ณวันที่ ณวันที่
  31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว  

 %  %
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.99                     0.03% 38.45                    0.91%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 361.99                 9.63% 667.07                  15.82%
รายได้ที่ยังไม่เรียกชําระ 124.76                 3.32% 321.38                  7.62%
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 1.30                     0.03% 6.22                      0.15%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 5.60                     0.15% 8.41                      0.20%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า 0.20                     0.01% -                       0.00%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 917.39                 24.41% 846.64                  20.07%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 56.99                   1.52% 91.97                    2.18%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,469.22            39.10% 1,980.14              46.95%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 133.41                 3.55% 131.31                  3.11%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 272.50                 7.25% 205.75                  4.88%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,832.50              48.77% 1,865.67                44.23%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 14.56                   0.39% 15.24                    0.36%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 24.05                   0.64% 10.55                    0.25%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 11.30                   0.30% 9.27                      0.22%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,288.32            60.90% 2,237.79              53.05%

รวมสินทรัพย์ 3,757.54            100.00% 4,217.93              100.00%

หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



 
คณุภาพของสนิทรพัย ์
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทมสีนิทรัพยร์วม ในไตรมาสที ่ 1/2560 และงบ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 3,757.54 ลา้นบาทและ 4,217.93 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่
ลดลงจํานวน 460.39 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 10.92 ซึง่สว่นใหญม่าจากการ
ลดลงของลกูหนีก้ารคา้และรายไดท้ีย่ังไมเ่รยีกชําระ 
 
 
2.2 สว่นประกอบของสนิทรัพย ์งบการเงนิรวม 
 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงนิเปรยีบเทยีบ ไตรมาสที ่1/2560 และงบ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2559  

 
(งบการเงนิรวม) 
 

 

ณวันที่ ณวันที่
  31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว  

 %  %
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.19                     0.08% 41.10                    1.02%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 213.35                 5.38% 125.37                  3.12%
รายได้ที่ยังไม่เรียกชําระ 58.98                   1.49% 191.55                  4.77%
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 1.30                     0.03% 6.22                      0.16%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย -                      0.00% -                       0.00%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า 0.20                     0.01% -                       0.00%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 917.38                 23.11% 846.64                  21.10%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 104.21                 2.63% 133.24                  3.32%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,298.61            32.72% 1,344.12              33.50%

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 133.41                 3.36% 131.32                  3.27%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                       -                        
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 3.33                     0.08% 3.02                      0.08%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,460.58              62.00% 2,498.31                62.26%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 14.56                   0.37% 15.24                    0.38%
สิทธิในการใช้ที่ดิน 22.38                   0.56% -                       0.00%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 24.05                   0.61% 10.55                    0.26%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 12.00                   0.30% 9.89                      0.25%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,670.31            67.28% 2,668.33              66.50%

รวมสินทรัพย์ 3,968.92            100.00% 4,012.45              100.00%

หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม



 
คณุภาพของสนิทรพัย ์
 

 งบการเงนิรวม ของบรษัิทมสีนิทรัพยร์วม ในไตรมาสที ่ 1/2560 และงบ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 3,968.92 ลา้นบาทและ 4,012.45 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่
ลดลงจํานวน 43.53 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 1.08 ซึง่สว่นใหญม่าจากการ
ลดลงของรายไดท้ีย่ังไมเ่รยีกชําระ 
 
3) สภาพคลอ่งและความเพยีงพอของเงนิทนุของบรษิทั 
 
 3.1 สภาพคลอ่ง – งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  
สว่นประกอบงบกระแสเงนิสด 
  

ตารางงบกระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบ ไตรมาสที ่1/2560 และไตรมาสที ่1/2559 
 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

หน่วย : ลา้นบาท 
 

 
 
 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดําเนนิงาน ในไตรมาสที ่ 1/2560 เพิม่ขึน้ 
359.37 ลา้นบาท ในขณะทีใ่นไตรมาสที ่1/2559 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการ
ดําเนนิงานลดลง 37.14 ลา้นบาท เนือ่งจากในไตรมาสที ่1/2560 บรษัิทมยีอดลกูหนีก้ารคา้
และลกูหนีอ้ืน่ลดลง รายไดท้ีย่ังไมเ่รยีกชําระลดลง สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ เจา้หนีก้ารคา้และ
เจา้หนีอ้ ืน่ลดลง 

งบกระแสเงินสด 31-ม.ีค.-60 31-ม.ีค.-59

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 359.37 (37.14)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (69.56) (16.46)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)  กิจกรรมการจัดหาเงิน (327.27) 91.63

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ (37.46) 38.03

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ต้นงวด 38.46 51.04

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 1.00 89.07



 
 กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ ในไตรมาสที ่ 1/2560 ลดลง
จํานวน 69.56 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่ 1/2559 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการ
ลงทนุลดลง 16.46 ลา้นบาท 
  

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ ในไตรมาสที ่ 1/2560 ลดลง 
327.27 ลา้นบาท และในไตรมาสที ่ 1/2559 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการ
จัดหาเงนิเพิม่ขึน้ 91.63 ลา้นบาท เนือ่งจากในไตรมาสที ่1/2560 มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิ
กูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิลดลง มกีารชําระคนืตั๋วแลกเงนิขายเพิม่ขึน้ มกีารรับเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบันการเงนิเพิม่ขึน้  
  

ทัง้นีจ้ากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนนิงาน การลงทนุ และการจัดหาเงนิ ของ
บรษัิท มผีลทําใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด สําหรับไตรมาสที ่ 1/2560 ลดลงสทุธ ิ
จํานวน (37.46) ลา้นบาท เมือ่รวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 38.46 ลา้น
บาท ทําใหบ้รษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันสิน้งวด เทา่กบั 1.00 ลา้นบาท 
 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
 ในงบเฉพาะกจิการไตรมาสที ่ 1/2560 บรษัิทมอีัตราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 0.88 
เทา่ ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบั งบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ซึง่เทา่กับ 1.05 เทา่  
 
3.2 สภาพคลอ่ง – งบการเงนิรวม 
สว่นประกอบงบกระแสเงนิสด 

ตารางงบกระแสเงนิสดเปรยีบเทยีบ ไตรมาสที ่1/2560 และไตรมาสที ่1/2559 
 
(งบการเงนิรวม) 

หน่วย : ลา้นบาท

 
 

งบกระแสเงินสด 31-ม.ีค.-60 31-ม.ีค.-59

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (81.48) 148.14

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (33.60) (201.86)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)  กิจกรรมการจัดหาเงิน 77.17 71.64

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ (37.91) 17.92

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ต้นงวด 41.10 74.36

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 3.19 92.28



 
 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดําเนนิงาน ในไตรมาสที ่ 1/2560 ลดลง 
81.48 ลา้นบาท ในขณะทีใ่นไตรมาสที ่ 1/2559 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการ
ดําเนนิงานเพิม่ขึน้ 148.14 ลา้นบาท เนือ่งจากในไตรมาสที ่ 1/2560 บรษัิทมยีอดลกูหนี้
การคา้และลกูหนี้อืน่เพิม่ขึน้ สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ เจา้หนี้การคา้ลดลง 
 
 กระแสเงนิสดสทุธจิากการใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ ในไตรมาสที ่ 1/2560 ลดลง
จํานวน 33.60 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่ 1/2559 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการ
ลงทนุลดลง 201.86 ลา้นบาท 
  

 กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ ในไตรมาสที ่ 1/2560 
เพิม่ขึน้ 77.17 ลา้นบาท และในไตรมาสที ่ 1/2559 บรษัิทมกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรม
การจัดหาเงนิเพิม่ขึน้ 71.63 ลา้นบาท เนือ่งจากในไตรมาสที ่1/2560 มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละ
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง มกีารชําระคนืตัว๋แลกเงนิขายเพิม่ขึน้ มกีารรับเงนิ
กูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิเพิม่ขึน้  
 

ทัง้นีจ้ากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดําเนนิงาน การลงทนุ และการจัดหาเงนิ ของ
บรษัิท มผีลทําใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด สําหรับไตรมาสที ่ 1/2560 ลดลงสทุธ ิ
จํานวน 37.91 ลา้นบาท เมือ่รวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 41.10 ลา้น
บาท ทําใหบ้รษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันสิน้งวด เทา่กบั 3.19 ลา้นบาท 
 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
 
 ในงบการเงนิรวม ไตรมาสที ่1/2560 บรษัิทมอีตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 1.08 เทา่ 
เพิม่ขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบั งบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ซึง่เทา่กับ 1.04 เทา่  
 
 
4) แหลง่ทีม่าของเงนิทนุ 
 
4.1) แหลง่ทีม่าของเงนิทนุ – งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 4.1.1 โครงสรา้งเงนิทนุ  
  ในงบเฉพาะกจิการไตรมาสที ่1/2560 บรษัิท มหีนีส้นิตอ่ทนุ (D/E Ratio) อยู่
ในระดบั 0.88 เทา่ ขณะทีง่บ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 อยูท่ีร่ะดับ 1.05 เทา่  
 
 4.1.2 สว่นของผูถ้อืหุน้ 
  ในงบเฉพาะกจิการไตรมาสที ่ 1/2560 บรษัิท มสีว่นของผูถ้อืหุน้จํานวน 
1,998.09 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับงบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มสีว่นของผูถ้อืหุน้จํานวน 
2,061.63 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 63.54 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3.08 เนื่องจากบรษัิทมขีาดทนุ
สทุธ ิ
 



  
4.1.3 หนีส้นิ 

  ในงบเฉพาะกจิการไตรมาสที ่1/2560 บรษัิท มหีนีส้นิ จํานวน 1,759.44 ลา้น
บาท สว่นในงบ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษัิท มหีนีส้นิจํานวน 2,156.31 ลา้นบาท 
ลดลงจํานวน 396.87 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 18.40 เนือ่งจากมกีารลดลงของเงนิ
เบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ และลดลงของตัว๋แลกเงนิขายลด 
 
 4.2) แหลง่ทีม่าของเงนิทนุ – งบการเงนิรวม 
 
 4.2.1 โครงสรา้งเงนิทนุ 
 
  ในงบการเงนิรวม ไตรมาสที ่1/2560 บรษัิท มหีนีส้นิตอ่ทนุ (D/E Ratio) อยู่
ในระดบั 1.08 เทา่ ขณะทีง่บ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 อยูท่ีร่ะดับ 1.04 เทา่  
 
 
 4.2.2 สว่นของผูถ้อืหุน้ 
  ในงบการเงนิรวม ไตรมาสที ่ 1/2560 บรษัิท มสีว่นของผูถ้อืหุน้จํานวน 
1,906.44 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับงบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มสีว่นของผูถ้อืหุน้จํานวน 
1,965.07 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 58.63 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 2.98 เนื่องจากบรษัิทมขีาดทนุ
สทุธ ิ
 
 4.2.3 หนีส้นิ 
  ในงบการเงนิรวม ไตรมาสที ่1/2560 บรษัิท มหีนีส้นิ จํานวน 2,062.48 ลา้น
บาท สว่นในงบ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษัิท มหีนีส้นิจํานวน 2,047.38 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จํานวน 15.10 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.74 เนือ่งจากมกีารเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนับถอื 
 
                                   
 
 
     (นางปัทมา วงษ์ถว้ยทอง) 
     ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
 


