บริ ษทั เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

วันที่ 4 มกราคม 2562

เรื่อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2561

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ย่ี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอนาส่งคาอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผลกำรดำเนิ นงำน
งบกำไรขำดทุน

รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการและเช่า
รายได้อ่นื
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนการขาย
ต้นทุนบริการและเช่า
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิ นและค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของ
บริษทั ย่อย

งบกำรเงิ นรวมสำหรับงวด 9 เดือน สิ้ นสุดวันที่
30 กันยำยน 2560
30 กันยำยน 2561
เปลี่ยนแปลง
(สอบทำน/ปรับปรุงใหม่)
(สอบทำน)
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้ำนบำท
ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
13.59
41.19
0.97
55.75

24.38
73.88
1.74
100.00

12.69
41.19
0.15
54.03

23.49
76.24
0.27
100.00

(0.90)
(0.82)
(1.72)

(6.62)
(84.54)
(3.09)

5.43
9.70
0.13
16.57
31.83
23.92
4.37
19.55
2.86
16.69
16.70
(0.01)

9.74
17.40
0.23
29.72
57.09
42.91
7.84
35.07
5.13
29.94
29.96
(0.02)

4.57
9.83
0.36
17.66
1.13
33.55
20.48
4.34
16.14
2.54
13.60
13.64
(0.04)

8.46
18.19
0.67
32.69
2.09
62.10
37.90
8.03
29.87
4.70
25.17
25.25
(0.07)

(0.86) (15.84)
0.13
1.34
0.23 176.92
1.09
6.58
1.13
n.a.
1.72
5.40
(3.44) (14.38)
(0.03)
(0.69)
(3.41) (17.44)
(0.32) (11.19)
(3.09) (18.51)
(3.06) (18.32)
(0.03) (300.00)

รำยได้
รายได้รวมจากการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการและเช่า ซึง่ รวมถึงการ
จัดหาสถานทีต่ งั ้ และให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงรักษาความสะอาดทรัพย์สนิ และอุปกรณ์ของโครงการ
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โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าซึง่ มีฐานะเป็ นผูด้ าเนินกิจการโรงไฟฟ้ า จานวน 17
โครงการ และรายได้จากการขายไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทบ่ี ริษทั ย่อยเป็ นเจ้าของโครงการ
สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ
55.75 ล้านบาท และ 54.03 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 1.72 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 3.09 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายไฟฟ้ า และการลดลงของรายได้อ่นื ซึง่ เป็ น
รายการค่าทีป่ รึกษางานบริการทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะคราวและไม่เกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั ฯ ในปี ก่อน
-

รายได้จากการบริการและเช่า

สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการบริการและเช่าซึง่ เป็ นรายได้
ที่มกี ารคิดค่าตอบแทนคงที่จากการให้บริการแก่ลูกค้า โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยภายใต้
สัญญาระยะยาวเท่ากับ 41.19 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับงวดเดียวกันของปี ก่อน
-

รายได้จากการขายไฟฟ้ า

สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
ไฟฟ้ าของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เท่ากับ 13.59 ล้านบาท และ 12.69 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้จาก
การขายไฟลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 0.90 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.62 มาจากการลดลงของ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้ เนื่องมาจากปริมาณแสงทีล่ ดลง
-

รายได้อ่นื

สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อ่นื เท่ากับ
0.97 ล้านบาท และ 0.15 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้อ่นื ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 0.82 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 84.54 มีสาเหตุหลักมาจากในงวด 9 เดือนแรกปี 2560 กลุ่มบริษทั ฯ มีรายการค่าทีป่ รึกษางานบริการที่
เกิดขึน้ เฉพาะคราวและไม่เกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ จานวน 0.66 ล้านบาท
ต้นทุนบริกำรและขำย
ต้น ทุ น บริก ารและขายของกลุ่ มบริษัท ฯ ประกอบด้ว ยต้น ทุ น บริก ารและเช่ า จากธุรกิจให้บ ริการและพัฒ นา
โครงการโรงไฟฟ้ า และต้นทุนขายจากธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าสาหรับโครงการ SAAM-SP1 สาหรับงวด 9 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนบริการและขายรวมเท่ากับ 15.13 ล้าน
บาท และ 14.40 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27.14 และร้อยละ 26.65 ของรายได้รวม ตามลาดับ
งบกำรเงิ นรวม
ต้นทุนขำยและบริ กำร
ต้นทุนบริการและเช่ารวม – การให้บริการ
และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า
ต้นทุนขายรวม – การขายไฟฟ้ า
รวม

-

สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ
9.70
64.11
5.43
15.13

35.89
100.00

สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2561
เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท ร้อยละ
9.83
68.26
0.13
1.34
4.57
14.40

31.74
100.00

(0.86)
(0.73)

(15.84)
(4.82)

ต้นทุนบริการและเช่า

สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษทั ฯ มีตน้ ทุนบริการและเช่า
เท่ากับ 9.70 ล้านบาท และ 9.83 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 0.13 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 1.34 โดยต้นทุนบริการและเช่าส่วนใหญ่ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2561 เป็ นต้นทุนค่าให้บริการดูแลรักษา
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ทรัพย์สนิ และค่าเช่าที่ดนิ สาหรับ โครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการ และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการพัฒนาโครงการในต่างประเทศจานวน 0.52 ล้านบาท
-

ต้นทุนขาย

สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษทั ฯ มีต้นทุนขายจากการ
ผลิต และจ าหน่ า ยไฟฟ้ าของโครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิต ย์ เท่ า กับ 5.43 ล้า นบาท และ 4.57 ล้า นบาท
ตามลาดับ ต้นทุนขายลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 0.86 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.84 มีสาเหตุหลัก
มาจากในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการบันทึกค่าใช้จ่ายจากการเช่าเครื่องแปลงไฟฟ้ า (Inverter)
สาหรับโรงไฟฟ้ าเป็ นการชัวคราวจากผู
่
จ้ ดั หาอุปกรณ์
ทัง้ นี้ สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้น
เท่ากับ 39.65 ล้านบาท และ 39.48 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับ ร้อยละ 72.38 และ ร้อยละ 73.27
ของรายได้จากการดาเนินงาน ตามลาดับ กาไรขัน้ ต้นลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 0.17 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 0.43 และมีอตั รากาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน จากการปรับเพิม่ ขึน้ ของอัตรากาไร
ขัน้ ต้นของธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า เนื่องจากในปี 2560 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายสาหรับการเช่าเครื่องแปลงไฟฟ้ า
(Inverter) ชัวคราวจากผู
่
จ้ ดั หาอุปกรณ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
-

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริการเท่ากับ 0.13 ล้านบาท และ 0.36 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.23 และร้อยะละ 0.67 ของรายได้จาก
การดาเนินงาน ตามลาดับ ซึ่งเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 0.23 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 176.92
เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับรองลูกค้าเพื่อการสนับสนุ นการขายโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
หมุนเวียนทีพ่ ฒ
ั นาในต่างประเทศ
-

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเท่ากับ 16.57 ล้านบาท และ 17.66 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 29.72 และ ร้อยละ 32.69 ของ
รายได้รวม ตามลาดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 1.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.58 มีสาเหตุหลักมา
จาก กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และมีค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับการ
เดินทางและการศึกษาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ในขณะทีม่ กี ารลดลงของการ
บันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงของสินทรัพย์เงินมัดจาค่าอุปกรณ์เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน
-

ค่าใช้จ่ายอื่น

สาหรับ งวด 9 เดือ นแรกปี 2561 กลุ่ ม บริษัท ฯ มีค่ าใช้จ่ ายอื่น จ านวน 1.13 ล้านบาท ประกอบด้ว ย ค่ าตัด
จาหน่ายเงินมัดจาการซือ้ เงินลงทุนทีเ่ รียกคืนไม่ได้ตามสัญญาจานวน 0.71 ล้านบาท จากการทีบ่ ริษทั ย่อยตกลงยกเลิก
สัญ ญาเข้าซื้อเงิน ลงทุ น ทัง้ หมดของ Soma Kyodo Self-Generation Development GK (“SKD”) สาหรับการพัฒ นา
โครงการภายใต้ BMP-8 และค่าตัดจาหน่ ายงานโครงการระหว่างทาจานวน 0.42 ล้านบาท เนื่องมาจากกลุ่มบริษทั ฯ
พิจารณายกเลิกการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนในประเทศญีป่ ่ นุ จานวน 3 โครงการ ซึง่ ได้แก่ โครงการ
ภายใต้ BMP-5 โครงการภายใต้ BMP-7 และBMP-8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดคุณสมบัติ
-3-

บริ ษทั เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ของสายส่งไฟฟ้ าโดยผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ าเอกชนสาหรับโครงการภายใต้ BMP-5 ส่งผลให้มีการขยายระยะเวลา
ดาเนินงานออกไปโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่สามารถขอขยายระยะเวลาการชาระเงินกับเจ้าของทีด่ นิ ได้ และการเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขการซือ้ ที่ดนิ โดยเจ้าของที่ดนิ และคู่สญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวข้องสาหรับโครงการภายใต้ BMP-7 และ BMP-8 ทาให้กลุ่ม
บริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมกับประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จึงไม่ดาเนินการพัฒนาโครงการต่อ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ น
สาหรับ งวด 9 เดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และ 30 กัน ยายน 2561 กลุ่ ม บริษัท ฯ มีค่ าใช้จ่า ยทาง
การเงินเท่ากับ 4.37 ล้านบาท และ 4.34 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.03 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 0.69 จากการทยอยชาระคืนเงินกูย้ มื ธนาคาร
กำไรสุทธิ
สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ
16.69 ล้านบาท และ 13.60 ล้านบาท และมีอตั รากาไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 29.94 และ ร้อยละ 25.17 ตามลาดับ กาไร
สุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 3.09 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.51 และมีอตั รากาไรสุทธิท่ปี รับลดลง มี
สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาโครงการในต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และมีค่าตัดจาหน่ ายเงินมัดจาการซือ้ เงินลงทุนและ
ค่าตัดจาหน่ ายงานโครงการระหว่างทารวมจากการยกเลิกการดาเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน
ในประเทศญีป่ ่ นุ จานวน 3 โครงการดังกล่าว ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิดงั กล่าวเป็ นกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ สาหรับงวด 9 เดือน ในปี 2559 และงวด 9 เดือน ในปี 2560 เท่ากับ 16.70 ล้านบาท และ 13.64 ล้านบาท
ตามลาดับ
ฐำนะทำงกำรเงิ น

ฐำนะทำงกำรเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม

วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(ตรวจสอบ/เดิ ม)
ล้ำนบำท ร้อยละ
302.49
100.00
140.29
46.38
162.20
53.62

งบกำรเงิ นรวม
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 วันที่ 30 กันยำยน 2561
(ปรับปรุงใหม่) 1
(สอบทำน)
ล้ำนบำท ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
302.49
100.00
319.43
100.00
142.14
46.99
146.08
45.73
160.35
53.01
173.35
54.27

กำรเปลี่ยนแปลง
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้ำนบำท ร้อยละ
16.94
5.60
3.94
2.77
13.00
8.11

หมายเหตุ: 1 ในระหว่างปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการบันทึกปรับปรุงรายการค่าเช่าทีด่ นิ ให้เป็ นไปตามวิธกี ารรับรูค้ ่าเช่า ทีด่ นิ ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า โดยได้มกี ารปรับปรุงงบแสดงฐานะทางการเงินย้อนหลัง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ส่งผลให้หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ และกาไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรรลดลงด้วยจานวนเท่ากันคือ 1.85
ล้านบาท ดังแสดงไว้ในงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 302.49 ล้าน
บาท และ 319.43 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ จานวน 16.94 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.60 มี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของงานโครงการระหว่างทาจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศญี่ป่ ุนจานวนและเงินสดจากการดาเนิน งาน ในขณะที่มีรายการที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ลดลงจากการตัด
จาหน่ายค่าเสือ่ มราคาโรงไฟฟ้ า
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หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมเท่ากับ 142.14 ล้านบาท
และ 146.08 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี ก่อน จานวน 3.94 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.77 มีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการกู้ยมื เงินระยะยาวเพิม่ ในระหว่างงวดเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษทั ฯ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 160.35
ล้านบาท 173.35 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี ก่อน จานวน 13.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.11 มี
สาเหตุมาจากการเพิม่ ขึน้ ของกาไรสุทธิเป็ นหลัก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพดด้วง คงคามี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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