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ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

สรุปสาระส าคัญ 

 
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 431 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 970 ล้านบาท หรือร้อยละ 

69 จากไตรมาสก่อน ในขณะที่มีรายได้จากการขายและให้บริการ  8,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 863 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 
จากไตรมาสก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีผลขาดทุนสุทธิ เนื่องจากต้นทุนเศษเหล็กปรับ
เพิ่มขึ้นในสัดส่วนท่ีสูงกว่าราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคา Graphite Electrode ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนแปรสภาพยัง
อยู่ในระดับสูง  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลประกอบการไตรมาสนี้มีผลขาดทุนสุทธิ ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนมีผล
ก าไรสุทธิ 53 ล้านบาท ส าหรับรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 1,569 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน เนื่องจากท้ังปริมาณขายและราคาขายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนแปรสภาพสูงขึ้นเช่นกันท าให้ผล
ประกอบการขาดทุนสุทธิ 

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัท มีขาดทุนสุทธิ 192 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 864 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อน โดยขาดทุนสุทธิลดลงเนื่องจากก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลัก ซึ่งพลิกกลับจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
485 ล้านบาท เป็นก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 194 ล้านบาท บริษัท มีรายได้จากการขายและให้บริการ 1 ,099 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากปริมาณรับจ้างผลิตเพิ่มขึ้นเป็นหลัก หากเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิลดลง 303 ล้านบาท หลักๆ มาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 134 ล้านบาท ในขณะที่
รายได้จากการขายและให้บริการลดลง 2,718 ล้านบาท เนื่องจากการรับจ้างผลิต (Tolling) ให้กับ จี เจ สตีล บริษัทรับรู้
รายได้จากการรับจ้างให้บริการผลิตสินค้าเป็นหลักภายใต้สัญญารับจ้างผลิต (Tolling) ซึ่งจีเจ สตีล เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักคือ
เศษเหล็กส าหรับกระบวนการผลิต  

หน่วย :  ล้านบาท ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 3/2560

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 8,678                   7,109                   

EBITDA รวม 874                      843                     

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (432)                    53                       

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 418                      393                     

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 418                      386                     

ราคาขายเฉ ล่ีย (บาท/ตัน) 20,715                 18,108                 

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) 482                     1,223                   

หน่วย :  ล้านบาท 30 กันยายน 61 31 ธันวาคม 60

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 30,469                32,172                 

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 19,347                 19,781                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 11,122                 12,391                 
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ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวม 418,953 ตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 41,466 
ตัน หรือร้อยละ 11 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จ านวน 26,357 ตัน หรือร้อยละ 7 (งบเฉพาะกิจการ: บริษัท 
รับจ้างผลิต (Tolling) ให้กับ จี เจ สตีล จ านวน 186,161 ตัน) บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ
รวม 8,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 863 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากไตรมาสก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณขายเป็นหลัก 
หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 1,569 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 22 รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเพิ่มขึ้น (งบเฉพาะกิจการ: บริษัท มีรายได้จากการขายและ
ให้บริการ 1,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จากไตรมาสก่อน และลดลง 2,718 ล้านบาท หรือร้อยละ 71 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทรับจ้างผลิต (Tolling) ให้กับจี เจ สตีล ในขณะที่
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 บริษัท ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายเอง ซึ่งอัตราค่าบริการรับจ้างผลิต (ไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบ) จะถูกกว่า
ค่าสินค้ากรณีผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายเอง อย่างไรก็ตามปริมาณการรับจ้างผลิตในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า)  

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการรวม 8,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 916 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 
จากไตรมาสก่อน โดยหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้น และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการเพิ่มขึ้น 1,835 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้นทุนวัตถุดิบ
และต้นทุนแปรสภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหลักๆ มาจากราคา Graphite Electrode ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมาก (งบเฉพาะ
กิจการ: บริษัทมีต้นทุนขายและให้บริการ 1,245 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาทเทียบกับไตรมาสก่อน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ต้นทุนขายและให้บริการลดลง 2,493 ล้านบาท จากการรับจ้างผลิต (Tolling) ให้กับจี เจ สตีล ซึ่งต้นทุนขายและ
ให้บริการของบริษัท จะไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบเนื่องจากจี เจ สตีล เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้)  

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนขั้นต้นรวม 120 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้น 53 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน และ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรขั้นต้น 146 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: บริษัท มีขาดทุนขั้นต้น 146 ล้านบาท 
โดยขาดทุนลดลง 73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นต้น 79 ล้านบาท 
โดยขาดทุนข้ันต้นในไตรมาส 3 ปี 2561 มาจากค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก โดยบริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงในขณะที่
เรียกเก็บค่าบริการรับจ้างผลิตจากค่าเสื่อมราคาตามวิธี Unit of production เช่นเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม
บริษัท ยังคงมีก าไรขั้นต้นที่เป็นเงินสด)  

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 334 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
เงินดอลล่าร์สหรัฐ (งบเฉพาะกิจการ: 194 ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 109 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน 44 ล้านบาท ส าหรับงบเฉพาะกิจการ บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายเล็กน้อยเช่นเดียวกับไตรมาสก่อน 
เนื่องจากบริษัท ผลิตสินค้าเพื่อขายเพียงเล็กน้อย นอกนั้นเป็นการรับจ้างผลิต (Tolling) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 
111 ล้านบาทเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 199 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน และลดลง 95 
ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (งบเฉพาะกิจการ: 32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 จาก
ไตรมาสก่อน และลดลง 134 ล้านบาท หรือร้อยละ 81 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2561 มีการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารไปเป็นต้นทุนการให้บริการรับจ้างผลิต ท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง)  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น 22 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 5 ล้านบาท และเพิ่ม
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 18 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: บริษัท มีค่าใช้จ่ายอื่น 69 ล้านบาท หลักๆ มาจาก ขาดทุน
จากด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 47 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง 25 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายอื่นลด
จากไตรมาสก่อน 26 ล้านบาท และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 404 ล้านบาท เนื่องจากไตรมาส 3 ปี 2560 มี
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 374 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 95 ล้านบาท) 

ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินรวม 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 32 
ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก จี เจ สตีล มีเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นใน
การเพิ่มยอดขายและรักษาก าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนให้ต่อเนื่องส าหรับตลาดในประเทศ  (งบเฉพาะกิจการ: บริษัท มี
ต้นทุนทางการเงิน 171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน และลดลง 29 ล้านบาทเมื่อเทียบไตรมาสเดยีวกันของปี
ก่อน) 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพยร์วม 

ณ 30 กันยายน 2561  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 30,469 ล้านบาท ลดลง 1,703 ล้านบาท เทียบ
กับ ณ สิ้นปี 60 ที่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 32,172 ล้านบาท ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 
4,883 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 25,586 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 
2560  สินทรัพย์หมุนเวียนท่ีลดลงมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือของบริษัท และการลดลงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทย่อย และ ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงมาจากค่าเสื่อมราคา
เป็นหลัก  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 401 ล้านบาท ลดลง 190 
ล้านบาท หรือร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมี 

 เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 749 ล้านบาท  

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 4 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 68 
ล้านบาท และ ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 70 ล้านบาท  
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 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 935 ล้านบาท จากการจ่ายต้นทุนทางการเงิน 405 ล้านบาท ช าระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 360 ล้านบาท และ ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 166 ล้านบาท   

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบกระแสเงินสด) 

ลูกหนี้การค้า 

ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1,211 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
1,089 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 123 ล้านบาท (ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1,076 
ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,028 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 48 ล้านบาท) ท าให้ลูกค้าหนี้การค้าสุทธิ
เพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560  

สินค้าคงเหลือ 

ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจ านวน 3,739 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของ
สินทรัพย์รวม ลดลง 371 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าส าเร็จรูปและอื่นๆ 

หนี้สินรวม 

ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งสิ้น 19,347 ล้านบาท ลดลง 434 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจาก 

หนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 624 ล้านบาท หลักๆมาจาก 

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 385 ล้านบาท 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  เพิ่มขึ้น 176 ล้าน
บาท 

หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 1,059 ล้านบาท หลักๆมาจาก  

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 541 ล้านบาท 

 เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 339 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,122 ล้านบาท ลดลง 1,269 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 10 จากสิ้นปี 2560 สาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับงวด 
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สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 

30 กันยายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ 2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 401                   591                   (47%)

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า 13                     12                     8%

ลูกหนี้การค้า 123                   48                     61%

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                        -                        

สินค้าคงเหลือ 3,739                4,110                (10%)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 607                   575                   5%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,883            5,337            (9%)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                        -                        

เงินล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 210                   210                   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,766              26,005              (5%)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11                     12                     (4%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 598                   609                   (2%)

รวมสินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน 25,586          26,835          (5%)

รวมสินทรัพย์ 30,469          32,172          (6%)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 213                   213                   

เจา้หนี้การค้า 1,335                1,326                1%

เจา้หนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                        -                        

หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ -                        -                        

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 677                   535                   21%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                        -                        

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 314                   138                   56%
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สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

30 กันยายน 31 ธันวาคม

2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 505                   510                   (1%)

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,333                1,506                (13%)

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น 107                   107                   (0%)

เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น 4                       4                       
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 62                     203                   (229%)

เจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 7,244                7,147                 1%

ดอกเบี้ยค้างจา่ย 5,322                4,937                7%

ประมาณการหนี้สิน 384                   270                   30%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 385                   364                   5%

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 17,884          17,260          3%

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจาก

   ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -                        148                   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,114                 1,655                 (49%)

เจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 207                   545                   (164%)

ดอกเบี้ยค้างจา่ย -                        16                     

ประมาณการหนี้สิน -                        24                     

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 140                   130                   7%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1                       2                       (21%)

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,463            2,521            (72%)

รวมหน้ีสิน 19,347          19,781          (2%)
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สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 กันยายน 31 ธันวาคม

2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน 48,776               48,776               

    ทุนที่ออกและช าระแล้ว 34,251              34,251              

ใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญ 14                     14                     

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น -                        -                        

    ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้น (10,163)             (10,163)             

    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206                   206                   

ก าไร (ขาดทุน) สะสม -                        -                        

    จดัสรรแล้ว -                        -                        

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 764                   764                   

    ยังไม่ได้จดัสรร (24,242)             (23,099)             5%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท 830              1,973            (138%)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 10,292              10,418               (1%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,122          12,391          (11%)

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30,469          32,172          (6%)
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ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

 
 
 
 
 
 
 

2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

รายได้

รายได้จากการขาย 8,678                 7,109                18%

รายได้จากการให้บริการ - รับจา้งผลิต -                        -                        

กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ -                        8                       

กลับรายการประมาณการผลขาดทุนจากค าส่ังซ้ือ -                        -                        

   ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ 9                       178                   (1914%)

ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ  334                   268                   20%

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ -                        110                   

รายได้อื่น 18                     45                     (146%)

รวมรายไ ด้ 9,040            7,718            15%

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย   - ต้นทุนผลิตสินค้า 8,758                 7,085                 19%

                   - ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า -                        -                        

                   - ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ) 40                     (122)                  406%

รวมต้นทุนขาย 8,798                 6,963                21%

ต้นทุนการให้บริการ - รับจา้งผลิต -                        -                        

ค่าใช้จา่ยในการขาย 109                   153                   (40%)

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 199                   294                   (48%)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 62                     -                        100%

ค่าใช้จา่ยอื่น 22                     4                       81%

ต้นทุนทางการเงิน 280                   249                   11%

รวมค่ าใ ช้จ่าย 9,470            7,663            19%

วันที่ 30 กันยายน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
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ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

วันที่ 30 กันยายน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (431)                  55                     113%

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ -                        2                       

ก าไ ร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (431)             53                112%

ก าไ ร(ขาดทุน)เ บ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        

ก าไ ร(ขาดทุน)เ บ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (431)             53                112%

การแ บ่งปันก าไ ร(ขาดทุน)

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (173)                  (0)                      100%

    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (258)                  53                     120%

ก าไ ร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (431)             53                112%

การแ บ่งปันก าไ ร(ขาดทุน)เ บ็ดเสร็จรวม

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (173)                  (0)                      100%

  ส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (258)                  53                     120%

ก าไ ร(ขาดทุน)เ บ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (431)             53                112%

ก าไ ร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.03)            (0.00)             100%
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สรุปงบกระแสเงินสด หน่วย: ล้านบาท 

 

 
 
 

2561 2560 + (-) %

(ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (1,337)              1,281               196%

รายการปรับปรุง (100%)

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 1,395               1,426              (2%)

ดอกเบี้ยรับ (2)                    (2)                    (31%)

ต้นทุนทางการเงิน 816                 746                 9%

เงินปันผลรับ (0)                    -                      100%

ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น (131)                (725)                (453%)

(ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน ณ วันแปลงหนี้เป็นทุน -                      (79)                  (100%)

(ก าไร) ขาดทุนจากการปรับราคาหลักทรัพย์ (1)                    (1)                    (38%)

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 63                   (145)                329%

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 42                   -                      100%

ประมาณการหนี้สินจากการค้ าประกันบริษัทย่อย -                      -                      

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จา่ย ตัดบัญชี 38                   -                      100%

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ) 81                   0                     100%

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ (1)                    (749)                (110586%)

ประมาณการผลขาดทุนจากค าส่ังซ้ือ -                      -                      (100%)

   ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ (กลับรายการ) 15                   -                      100%

กลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      -                      

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 0                     8                     (5629%)

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -                      (4)                    (100%)

ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง 75                   1                     99%

(กลับรายการ) ประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหนี้รอการรับรู้ -                      (765)                (100%)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 10                   9                     6%

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ -                      9                     (100%)

1,063              1,010               5%

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน
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วันที่ 30 กันยายน

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน (100%)

ลูกหนี้การค้า (128)                (183)                (43%)

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10                   -                      100%

สินค้าคงเหลือ 290                 (606)                309%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 68                   (90)                  232%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (115)                 (147)                (28%)

เจา้หนี้การค้า 90                   434                 (379%)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (140)                (119)                15%

เจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย (275)                (357)                (30%)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 28                   36                   (30%)

จา่ยประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง -                      (1)                    (100%)

จา่ยผลประโยชน์พนักงาน (0)                    (1)                    (1026%)

เงินสดรับ (จา่ย) ภาษีเงินได้ (144)                (12)                  92%

เ งินสดสุทธิ ไ ด้มาจาก (ใ ช้ ไปใน) กิจกรรมด าเ นินงาน 748             (36)             105%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 2                     2                     (31%)

ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (70)                  (11)                  84%

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2)                    (0)                    86%

เงินสดจา่ยส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                      -                      (100%)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 0                     76                   (329235%)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 68                   55                   19%

เ งินสดสุทธิ ไ ด้มาจาก (ใ ช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3)               122            4748%
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(ล้านบาท)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จา่ยต้นทุนทางการเงิน (405)                (755)                 (87%)

ช าระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ (5)                    (17)                  (249%)

ช าระคืนหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ -                      (922)                (100%)

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน -                      (90)                  (100%)

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น (0)                    31                   56247%

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (166)                -                      100%

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (360)                1,309              464%

จา่ยช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (0)                    -                      100%

เ งินสดสุทธิ ไ ด้มาจาก (ใ ช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเ งิน (935)            (444)           53%

(100%)

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดเ พ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (190)            (359)            (89%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 591                 623.20            (5%)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (0)                    (0)                    (459%)

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด ณ วันที่  30 กันยายน 401             264            34%

รายการที่ ไ ม่ใ ช่ เ งินสด

โอนประมาณการหนี้สินเป็นเจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย -                      72                   (100%)

โอนประมาณการหนี้สินเป็นดอกเบี้ยค้างจา่ย -                      2,035              (100%)

โอนเจา้หนี้การค้าเป็นค่าใช้จา่ยค้างจา่ย -                      4,442              (100%)

โอนเจา้หนี้การค้าเป็นหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ -                      1,454               (100%)

โอนค่าใช้จา่ยค้างจา่ยเป็นหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ -                      613                 (100%)

โอนดอกเบี้ยค้างจา่ยเป็นหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ -                      1,173               (100%)

โอนดอกเบี้ยค้างจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยค้างจา่ย -                      207                 (100%)

โอนดอกเบี้ยค้างจา่ยเป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                      -                      

โอนหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นทุนหุ้นสามัญ -                      1,096              (100%)

โอนเจา้หนี้การค้าเป็นเจา้หนี้อื่นและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 68                   -                      100%

โอนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าไปเจา้หนี้การค้า 2                     -                      100%


