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สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่1 

ส่วนที่ 2.4 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 
15.  ข้อมูลทางการเงินที่สาํคญั 

15.1  สรปุรายงานของผูส้อบบญัชี 

15.1.1 ผูส้อบบญัช ี

งบการเงิน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ  

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 

 

นายสุดวณิ ปัญญาวงศข์นัต ิ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3534 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 

จาํกดั 

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ  

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ  

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ สําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

2562 

15.1.2 สรุปรายงานการสอบบญัช ี

งบการเงิน รายงานความเหน็ผูส้อบบญัชี 

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบ

การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัทฯ สําหรบัปีบญัชี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

� ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ  วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั

ของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย และเฉพาะของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบ

การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัทฯ สําหรบัปีบญัชี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

� ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ  วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั

ของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย และเฉพาะของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบ

การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัทฯ สําหรบัปีบญัชี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

� ผูส้อบบญัชใีหค้วามเหน็วา่ งบบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบ

การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัทฯ แสดงฐานะทางการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ

และฐานะทางการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสด

รวม และกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบัปี สิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้อง

ตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

� ผูส้อบบญัชขีอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 13 เรื่องเงนิลงทุนใน
บรษิทัยอ่ย – การจดัตัง้บรษิทัย่อยโดยออ้มและการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม
เดยีวกนั ซึง่อธบิายถงึการทีก่ลุ่มกจิการนําแนวปฏบิตัทิางการบญัชสีําหรบัการ
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สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่2 

งบการเงิน รายงานความเหน็ผูส้อบบญัชี 

รวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัมาใช้ปฏิบตัิสําหรบัการที่กลุ่มกิจการรบั
โอนธุรกจิซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าและการทีก่ลุ่มกจิการไม่สามารถปรบัปรุงรายการ
ยอ้นหลงัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัสาํหรบัการรบัโอนธุรกจิซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า
เนื่องจากความไม่เพยีงพอของขอ้มูล กลุ่มกจิการจงึต้องปฏบิตัติามขอ้ยกเวน้ที่
กําหนดไว้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการ
บญัชกีารเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชแีละข้อผดิพลาด กลุ่มกจิการได้
ปรบัปรุงรายการโดยใชว้ธิกีารปรบัปรุงไปขา้งหน้าตามวธิเีปลีย่นทนัท ี

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทฯ 

และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับงวดหกเดือน

สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 

� ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักลา่วไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การ
รายงานทางการเงนิระหว่างกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของผูส้อบบญัช ี

 
15.2  สรปุงบการเงินสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

� งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 
งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มุนเวียน 
      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 37.75 0.28 5.26 0.04  104.50  0.75  
ลกูหน้ีการคา้และลกูหนี้อื่น 515.74 3.86 771.30 5.53  829.13  5.97 
ลกูหน้ีสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกาํหนดรบัชาํระ
ภายในหน่ึงปี (สุทธ)ิ 

- - 95.15 0.68 97.94 0.71 

สนิคา้คงเหลอื 56.88 0.43 121.27 0.87  95.51  0.69 
ภาษมีลูคา่เพิม่(สุทธ)ิ 64.62 0.48 15.32 0.11  4.54 0.03 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 674.99 5.05 1,008.30 7.23  1,131.62  8.15 
สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน   

 
   

เงนิฝากธนาคารพาณิชย ์ตดิภาระคํ้าประกนั 387.99 2.90 279.76 2.00  324.98  2.34 
ลกูหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ - - 3,358.40 24.06  3,324.32  23.94 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (สุทธ)ิ 10.33 0.08 100.59 0.72  100.67  0.72 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 11,251.30 84.22 8,277.30 59.30  8,129.43  58.54 
เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่สนิทรพัยถ์าวร 60.99 0.46 24.49 0.18  19.69  0.14 
สทิธกิารในการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลง
สมัปทาน (สุทธ)ิ 

881.41 6.60 821.19 5.88 760.98 5.48 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สุทธ)ิ 78.63 0.59 53.46 0.38  50.72  0.37 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 9.01 0.07 25.53 0.18  43.81  0.32 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ 4.05 0.03 10.38 0.07  0.52  - 
รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 12,683.71 94.95 12,951.10 92.77  12,755.12  91.85 
รวมสินทรพัย  ์ 13,358.70 100.00 13,959.40 100.00 13,886.74   100.00  
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สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่3 

รายการ 
งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารพาณิชย ์ 272.43 2.04 293.90 2.11  369.05  2.66 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการและบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนั 

176.30 1.32 - -  -   -  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หน้ีอืน่ 209.88 1.57 366.96 2.63  412.14  2.97  
เจา้หนี้จากการลดทุน 42.72 0.32 - -  -   -  
สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของหน้ีสนิ
ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (สุทธ)ิ 

5.17 0.04 1.58 0.01  0.38  - 

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของเงนิ
กูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์(สทุธ)ิ 

2,179.36 16.31 3,032.44 21.72  747.06  5.38 

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของหุน้กู ้
(สทุธ)ิ 

- - - -       49.21  0.36 

ภาษมีลูคา่เพิม่ (สุทธ)ิ 9.92 0.07 18.97 0.14  41.41  0.30 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 0.48 - 0.34 -  0.62   -  
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 4.72 0.04 3.13 0.02  4.35  0.03 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,900.98 21.71 3,717.32 26.63  1,624.22 11.70 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน   

  
  

ประมาณการคา่ซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตาม
สญัญาสมัปทาน 

0.64 0.01 7.75 0.05  17.29  0.12 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (สุทธ)ิ 1.22 0.01 0.93 0.01  0.56   -  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์(สุทธ)ิ 5,823.40 43.59 5,196.57 37.23  5,204.39  37.48 
หุน้กู ้(สุทธ)ิ - - - -  1,427.29  10.28 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 15.65 0.12 8.57 0.06  37.48  0.27 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3.12 0.02 6.06 0.04  3.87  0.03 
รวมหน้ีสินไม ่หมุนเวียน 5,844.03 43.75 5,219.88 37.39  6,690.88  48.18 
รวมหน้ีสิน 8,745.01 65.46 8,937.20 64.02   8,315.10 59.88 
ส่วนของเจ้าของ   

 
   

ทุนจดทะเบียน 4,502.50  4,579.00   5,488.00   
ทุนชาํระแลว้ 4,502.50 33.71 4,579.00 32.80  4,579.00  32.97 
กาํไร(ขาดทุน)สะสม – ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 131.50 0.98 463.51 3.32  1,015.53  7.31 
สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้าร
ควบคุมเดยีวกนั 

(20.31) (0.15) (20.31) (0.14)  (22.89) (0.16) 

รวมส่วนของเจ้าของ 4,613.69 34.54 5,022.20 35.98  5,571.64  40.12 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 13,358.70 100.00 13,959.40 100.00 13,886.74   100.00  
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� งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
งบการเงินรวมสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
      

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,886.02 87.70 3,870.42 91.21 4,416.19  91.37 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิภายใตส้ญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

- - 372.86 8.79 417.02 8.63 

รายไดค้า่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน 264.61 12.30 - - - - 
รวมรายได้ 2,150.63 100.00 4,243.28 100.00 4,833.21      100.00  
ตน้ทุนขายและบรกิาร (1,217.14) (56.60) (3,122.73) (73.59)  (3,415.75)      (70.67) 
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน (264.33) (12.29) - -   -   -  
กาํไรข ัน้ต้น 669.16 31.11 1,120.55 26.41 1,417.46       29.33 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากอตัราแลกเปลีย่น 8.58 0.40 (138.77) (3.27)  (10.04) (0.21)  
รายไดอ้ื่น 10.02 0.47 102.87 2.42 15.73         0.33 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 687.76 31.98 1,084.65 25.56  1,423.15  29.45 
ค่าใช้จ่าย   

  
  

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (237.01) (11.02) (275.56) (6.49) (378.53) (7.83)  
ตน้ทุนทางการเงนิ (315.42) (14.67) (497.30) (11.72)     (482.52)      (9.99) 
รวมค่าใช้จ่าย (552.43) (25.69) (772.86) (18.21)      (861.05)     (17.82) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 135.33 6.29 311.79 7.35        562.10        11.63 
ภาษเีงนิได ้ (1.30) (0.06) 21.74 0.51       (15.53) (0.32) 
กาํไรสาํหรบัปี 134.03 6.23 333.53 7.86        546.57         11.31  
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี 0.88 0.04 (1.53) (0.04)           5.45         0.11 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 134.91 6.27 332.00 7.82 552.02         11.42  
การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)   

  
  

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 134.03  333.53 
 

546.57  
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจ
ควบคุม 

-  - 
 

-  

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม   
  

  
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 134.91  332.00 

 
552.02  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจ
ควบคุม 

-  - 
 

-  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.54  0.041 
 

0.061  
1 คํานวณเพื่อประโยชน์ในการเปรยีบเทียบข้อมูลทางการเงนิ โดยใช้จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ถือเสมือนว่าได้ทําการ
เปลีย่นแปลงจาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงจาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้จาก
การเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้จากเดมิที่ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซึ่งไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวง
พาณิชย ์เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2561 
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สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่5 

� งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวมสาํหรบัปีสิ้นส ุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 135.33 311.79 562.10 
รายการปรบักระทบกาํไรเป็นเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรม
ดาํเนินงาน 

 
 

 

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ - (19.70) (0.08) 
คา่เสือ่มราคา 280.88 453.14 467.57 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 55.50 18.91 7.34 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยถ์าวร - 28.29 28.86 
คา่ตดัจาํหน่าย 7.26 63.31 63.97 
กาํไรจากการก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน (0.27) - - 
คา่ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการฟ้องรอ้งจา่ยลว่งหน้า - - 9.72 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ของลกูหนี้สญัญาเช่าการเงนิ - 114.93 10.27 
ประมาณการคา่ซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 0.64 7.10 9.55 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.74 1.04 2.05 
ดอกเบีย้รบั (3.27) (3.88) (3.23) 
กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (0.01) - (5.40) 
ตน้ทุนทางการเงนิ-ดอกเบีย้จา่ยเงนิกูย้มื 296.88 478.62 464.27 
ตน้ทุนทางการเงนิ-ตดัจาํหน่ายค่าใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย 17.73 17.84 18.20 
ตน้ทุนทางการเงนิ-ดอกเบีย้จา่ยหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 0.81 0.34 0.06 
คา่ธรรมเนียมในการรกัษาวงเงนิกูท้ีย่งัไมเ่บกิใช ้ - 0.50 - 
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละ
หน้ีสินดาํเนินงาน 

793.22 1,472.23 1,635.25 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมุนเวียน  
 

 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหนี้อื่น 60.10 (256.85) (57.32) 
ลกูหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ - (57.08) 21.01 
สนิคา้คงเหลอื (35.13) (64.38) 25.76 
ภาษมีลูคา่เพิม่ 23.95 58.35 33.26 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ (3.51) (6.33) (0.28) 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หน้ีอืน่ (46.88) 198.15 39.99 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 0.93 (1.60) 1.22 
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบีย้รบัและภาษีเงินได้ 792.68 1,342.49 1,698.89 
ดอกเบีย้รบั 5.58 3.84 3.22 
เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได ้ (0.04) (1.63) (4.96) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 798.22 1,344.70 1,697.15 
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สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่6 

งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวมสาํหรบัปีสิ้นส ุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2559 2560 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

   
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว - (10.00) - 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว 0.01 10.00 - 
เงนิฝากธนาคารพาณิชยต์ดิภาระคํ้าประกนั(เพิม่ข ึน้)ลดลง (68.90) 108.23 (45.22) 
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนอืน่ - 1.32 - 
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทางตรง (4,202.00) - - 
เงนิสดจา่ยเพือ่การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั - - (6.30) 
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยใ์นบรษิทัยอ่ย - - (31.77) 
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 0.23 0.10 10.73 
เงนิสดจา่ยซือ้-สนิทรพัยถ์าวร (2,994.99) (1,020.16) (333.20) 
เงนิสดจา่ยซือ้-สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (15.67) (32.79) (1.01) 
เงนิสดจา่ยซือ้-สนิทรพัยภ์ายใตโ้ครงการสมัปทาน (351.84) - - 
เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัย์
ภายใตโ้ครงการสมัปทาน 

(151.00) (34.58) - 

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16.12 - - 
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั - - 6.12 
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (7,768.04) (977.88) (400.65) 
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สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่7 

งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวมสาํหรบัปีสิ้นส ุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2559 2560 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

   
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารพาณิชย ์ 12.73 21.47 75.14 
เงนิสดจา่ยชาํระหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (8.32) (7.01) (1.64) 
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์ 3,333.23 922.68 307.29 
เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์ (409.77) (719.54) (2,595.18) 
เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มื (9.82) (1.50) (5.00) 
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายหุน้กู ้ - - 1,500.00 
เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้่ายทางตรงจากการจาํหน่ายหุน้กู ้ - - (23.73) 
เงนิสดจา่ยตน้ทุนทางการเงนิ-ดอกเบีย้จา่ย (290.92) (472.39) (454.15) 
เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมในการรกัษาวงเงนิกูท้ีย่งัไมเ่บกิใช ้ - (0.50) - 
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและเรยีกชาํระคา่หุน้เพิม่ 4,202.39 76.50 - 
เงนิสดจา่ยคนืเจา้หนี้จากการลดทนุก่อนการรวมธุรกจิภายใตก้าร
ควบคุมเดยีวกนั 

- (42.72) - 

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 175.66 3.26 - 
เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (179.56) - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 7,005.18 (399.31) (1,197.27) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิ 35.36 (32.49) 99.23 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี 2.39 37.75 5.26 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 37.75 5.26 104.49 
  



             บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่8 

15.3 สรปุข้อมูลทางการเงินสาํหรบังวดหกเดือนสิ้นส ุดวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

� งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม สาํหรบัปี
สิ้นสดุวนัที่ 

ข้อมูลทางการเงิน สาํหรบังวด
หกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 
 ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ 

สินทรพัยห์มุนเวียน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  104.50 0.75  46.55 0.33 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหนี้อื่น  829.13  5.97 853.93 6.15 
ลกูหน้ีสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 97.94 0.71 96.07 0.69 
สนิคา้คงเหลอื  95.51  0.69 190.25 1.37 
ภาษมีลูคา่เพิม่ (สุทธ)ิ  4.54 0.03 5.08 0.04 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  1,131.62  8.15 1,191.88 8.58 
สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน  
เงนิฝากธนาคารพาณิชยต์ดิภาระคํ้าประกนั  324.98  2.34 348.26 2.51 
ลกูหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ  3,324.32  23.94 3,235.19 23.28 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (สทุธ)ิ  100.67  0.72 120.00 0.86 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ  8,129.43  58.54 7,987.76 57.48 
เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่สนิทรพัยถ์าวร  19.69  0.14 109.69 0.79 
สทิธกิารในการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สุทธ)ิ 760.98 5.48 799.40 5.75 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สุทธ)ิ  50.72  0.37 48.88 0.35 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ  43.81  0.32 52.13 0.38 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่  0.52  - 2.68 0.02 
รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน  12,755.12  91.85 12,703.99 91.42 
รวมสินทรพัย  ์ 13,886.74   100.00  13,895.87 100.00 
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สว่นที ่2.4.15 หน้าที ่9 

รายการ 

งบการเงินรวม สาํหรบัปี 
สิ้นสดุวนัที่ 

ข้อมูลทางการเงิน สาํหรบังวดหก
เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 
 ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน         
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารพาณิชย ์  369.05  2.66 359.65 2.59 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หน้ีอืน่  412.14  2.97  517.64 3.73 
สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของหน้ีสนิภายใต้
สญัญาเชา่การเงนิ (สทุธ)ิ 

0.38 -  0.38 - 

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของเงนิกูย้มืระยะ
ยาวจากธนาคารพาณิชย ์(สทุธ)ิ 

 747.06  5.38 729.02 5.25 

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของหุน้กู ้(สุทธ)ิ       49.21  0.36 1,433.97 10.32 
ภาษมีลูคา่เพิม่ (สุทธ)ิ  41.41  0.30 32.31 0.23 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย  0.62   -  1.79 0.01 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  4.35  0.03 8.40 0.06 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  1,624.22 11.70  3,083.16  22.19 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน      
ประมาณการคา่ซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามสญัญา
สมัปทาน 

 17.29  0.12 21.22 0.15 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (สุทธ)ิ  0.56   -  0.36 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์(สุทธ)ิ  5,204.39  37.48 4,840.25 34.83 
หุน้กู ้(สุทธ)ิ  1,427.29  10.28 - - 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ  37.48  0.27 32.79 0.24 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  3.87  0.03 4.57 0.03 
รวมหน้ีสินไม ่หมุนเวียน  6,690.88  48.18 4,899.19 35.25 
รวมหน้ีสิน   8,315.10 59.88 7,982.35 57.44 
ส่วนของเจ้าของ      
ทุนจดทะเบียน 5,488.00    5,488.00  
ทุนชาํระแลว้ 4,579.00  32.97 4,579.00 32.95 
กาํไรสะสม – ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,015.53  7.31 1,357.41 9.77 
สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุ
เดยีวกนั 

 (22.89) (0.16) (22.89) (0.16) 

รวมส่วนของเจ้าของ 5,571.64 40.12 5,913.52 42.56 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 13,886.74         100.00  13,895.87 100.00 
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� งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ข้อมูลทางการเงิน สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้            
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,132.23 91.30 2,256.26 89.17 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิภายใตส้ญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

203.10 8.70 205.53 
8.12 

รายไดค้า่ก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน - - 68.52 2.71 
รวมรายได้ 2,335.33 100.00 2,530.31 100.00 
ตน้ทุนขายและบรกิาร (1,636.32) (70.07) (1,687.20) (66.68) 
ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน - - (68.52) (2.71) 
กาํไรข ัน้ต้น 699.01 29.93 774.59 30.61 
กาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น 21.58 0.93 (75.96) (3.00) 
รายไดอ้ื่น 6.58 0.28 25.17 1.00 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 727.17 31.14 723.80 28.61 
ค่าใช้จ่าย     

 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (150.58) (6.45) (174.55) (6.90) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (245.09) (10.50) (218.60) (8.64) 
รวมคา่ใชจ้่าย (395.67) (16.95) (393.15) (15.54) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 331.50 14.19 330.65 13.07 
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ (14.28) (0.61) 11.23 0.44 
กาํไรสาํหรบังวด 317.22 13.58 341.88 13.51 
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 317.22 13.58 341.88 13.51 
การแบง่ปันกาํไร      
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 317.22  341.88   
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม -  -   
การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม      
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 317.22  341.88   
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม -  -   
กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  0.03  0.04   
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� งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

ข้อมูลทางการเงิน  
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 331.50  330.65 
รายการปรบักระทบกาํไรเป็นเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน  
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ของลกูหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ (22.05) 76.16 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิคา้คงเหลอืเนื่องจากไฟไหม ้ - 8.00 
คา่เสือ่มราคา 232.97 231.26 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 2.33 3.24 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวรเนื่องจากไฟไหม ้ - 2.60 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยถ์าวรเนื่องจากไฟไหม ้ - 1.46 
คา่ตดัจาํหน่าย 31.95 32.00 
ประมาณการคา่ซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามขอ้ตกลงสมัปทาน 3.54 3.93 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.28 0.70 
ดอกเบีย้รบั (1.58) (1.74) 
ตน้ทุนทางการเงนิ – ดอกเบี้ยจา่ยหุน้กู ้ - 48.93 
ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มื 236.41 156.16 
ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่ายหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 0.04 0.01 
ตน้ทุนทางการเงนิ - ตดัจําหน่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงหุน้กูร้อตดัจ่าย - 7.46 
ตน้ทุนทางการเงนิ - ตดัจําหน่ายค่าใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย 8.64 6.03 
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน
ดาํเนินงาน 

825.03 906.85 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมุนเวียน   
ลกูหน้ีการคา้และลกูหนี้อื่น (29.96) (24.80) 
ลกูหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ 11.99 14.85 
สนิคา้คงเหลอื (56.35) (102.73) 
ภาษมีลูคา่เพิม่ 21.19 (9.64) 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ (1.58) (0.25) 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หน้ีอืน่ (19.69) 50.87 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 0.31 4.04 
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบีย้รบัและภาษีเงินได้จ่าย 750.94 839.19 
ดอกเบีย้รบั 1.58 1.74 
เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได ้ (1.16) (2.53) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 751.36 838.40 
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งบกระแสเงินสด 

ข้อมูลทางการเงิน  
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
เงนิสดรบั(จ่าย)เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย - - 
เงนิฝากธนาคารพาณิชยต์ดิภาระคํ้าประกนัเพิม่ขึน้ (89.78) (23.27) 
เงนิสดจา่ยการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั (6.3) - 
เงนิสดจา่ยซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ - (19.33) 
เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยถ์าวร (153.04) (130.12) 
เงนิสดจา่ยซือ้สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน - (68.52) 
เงนิสดจา่ยซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (0.72) (0.06) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (249.84) (241.30) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารพาณิชย ์ 170.04 (9.39) 
เงนิสดจา่ยชาํระหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (1.39) (0.20) 
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์ 136.08 76.08 
เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์ (585.90) (464.27) 
เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มื (5.00) - 
เงนิสดจา่ยไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกําหนด - (50.00) 
เงนิสดจา่ยตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย (229.51) (207.26) 
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย - - 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (515.68) (655.04) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (14.16) (57.94) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด 5.26 104.49 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด (8.89) 46.55 
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15.4 อตัราส่วนทางการเงินที่สาํคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวม 
ข้อมูล 

ทางการเงิน  

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดหก
เดือนสิ้นส ุด
วนัที่ 30 
มิถนุายน 

2559 2560 2561 2562 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 0.23 0.27 0.70 0.39 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเรว็ เท่า 0.15 0.20 0.56 0.28 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เท่า 0.15 0.41 0.64 0.71 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้1 เท่า 5.58 7.33 6.24 6.10 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 64.54 49.10 57.68 58.98 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า N/A N/A N/A N/A 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั N/A N/A N/A N/A 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้2 เท่า 14.53 19.08 12.48 10.80 
ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่ วนั 24.78 18.87 28.84 33.34 
Cash Cycle วนั 39.76 30.23 28.84 25.65 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)  

อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขายและบรกิาร3 รอ้ยละ 35.47  26.41  29.33 30.61 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน4 รอ้ยละ 23.90 19.07 21.61 21.71 
อตัราสว่นกาํไรอื่น รอ้ยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกาํไร รอ้ยละ 177.09 166.20 162.47 152.65 
อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธ5ิ รอ้ยละ 6.20 7.67 11.27 13.38 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 5.48 6.92 10.32 11.91 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 1.12  2.44  3.89 4.92 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 4.13 8.06 12.36 14.22 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 0.18 0.30 0.35 0.36 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.90 1.78 1.49 1.35 
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.83 1.70 1.39 1.25 
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธเิงนิสดต่อสว่นของผู้
ถอืหุน้6 เท่า 

 1.74   1.64  1.06 0.94 

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั(เกณฑเ์งนิสด) เท่า  0.10   0.76 0.58 1.23 
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี้ย เท่า  1.77   2.84  3.71 4.10 
1 คาํนวณโดยสตูร รายไดจ้ากการขายและบรกิาร / ลกูหน้ีการคา้เฉลีย่ (ไมร่วมรายไดค้า่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน) 
2 คาํนวณโดยสตูร ตน้ทุนขายและบรกิาร / เจา้หนี้การคา้เฉลีย่ (ไมร่วมตน้ทุนคา่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน) 
3 คาํนวณโดยสตูร (รายไดจ้ากการขายและบรกิาร - ตน้ทนุขายและบรกิาร) / รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
4 คาํนวณโดยสตูร กาํไรจากการดาํเนินงาน / รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
5 คาํนวณโดยสตูร กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด / (รายไดจ้ากการขายและบรกิาร + รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน + รายไดอ้ืน่) 
6 คาํนวณโดยสตูร (หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย - เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระคํ้าประกนั) /  
  สว่นของผูถ้อืหุน้ 
 


