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ที ACE-ACC-2/2564 

         วนัที 10 พฤษภาคม 2564 

เรือง  คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอนาํส่งคาํอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน

ของฝ่ายจดัการ สําหรับงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทัฯ”) โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,214.9           1,115.7           99.2                8.9                  

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงินภายใตส้ญัญาซือขายไฟฟ้า 99.2                100.9              (1.7)                 (1.7)                 

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน -                  131.3              (131.3)             N.A. (<-100)

ตน้ทุนขายและบริการ (874.7)             (788.7)             86.0                10.9                

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน -                  (131.3)             (131.3)             N.A. (<-100)

กาํไรขันต้น 439.4              427.9              11.5                2.7                  

กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลียน 55.1                112.2              (57.1)               (50.9)               

กาํไรจากสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 11.2                49.5                (38.3)               (77.4)               

รายไดอื้น 2.0                  173.0              (171.0)             (98.8)               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 507.7              762.6              (254.9)             (33.4)               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (84.7)               (88.0)               (3.3)                 (3.8)                 

ตน้ทุนทางการเงิน (34.1)               (26.3)               7.8                  29.7                

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 388.9              648.3              (259.4)             (40.0)               

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (28.6)               (54.8)               (26.2)               (47.8)               

กาํไรสําหรับงวด 360.3              593.5              (233.2)             (39.3)               

บวกกลบั(หกั): ขาดทุน/ (กาํไร) จากรายการพิเศษ* (54.7)               (290.4)             (235.7)             (81.2)               

กาํไรสุทธิจากกจิกรรมปกติ 305.6              303.1              2.5                  0.8                  

กาํไร(ขาดทุน)จากสญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า และรายได้คา่เคลมประกนั

เปลยีนแปลงงบการเงินรวม Q1-2563Q1-2564

*รายการพิเศษ เป็นรายการทีไมใ่ชก่ิจกรรมการดาํเนินงานปกติ ประกอบด้วยกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขึนจริงของลูกหนีสญัญาเชา่การเงิน

 

ผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
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โครงสร้างรายได้สําหรับงวดสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี 

รายได้จากการขายและบริการ 
Q1-2564 Q1-2563 เปลยีนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าไฟฟ้าตามอตัรา FiT ค่าไฟฟ้าฐาน และค่า Ft 727.0 623.1 103.9 16.7 

ค่า FiT Premium 33.2 43.7 (10.5) (24.0) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหเ้อกชน (IU) 6.9 4.7 2.2 46.8 

รวมรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 767.1 671.5 95.6 14.2 

รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินภายใตส้ัญญาซือขายไฟฟ้า 99.2 100.9 (1.7) (1.7) 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสัญญาซือขายไฟฟ้า 319.5 363.4 (43.9) (12.1) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหเ้อกชน (IU) 1.1 1.6 (0.5) (31.3) 

รายไดจ้ากการขายไอนาํ (IU) 2.5 4.9 (2.4) (49.0) 

รวมรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 422.3 470.8 (48.5) (10.3) 

ค่าไฟฟ้าตามอตัรา FiT ค่าไฟฟ้าฐาน และค่า Ft 70.1 27.8 42.3 152.2 

ค่า FiT Premium 6.0 - 6.0 N.A. (>100) 

ส่วนเพิมราคารับซือไฟฟ้า (Adder) 33.9 34.3 (0.4) (1.2) 

รายไดก้ารกาํจดัขยะ 11.3 9.4 1.9 20.2 

รวมรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 121.3 71.5 49.8 69.7 

ค่าไฟฟ้าฐาน และค่า Ft 3.4 2.8 0.6 21.4 

รวมรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 3.4 2.8 0.6 21.4 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,314.1 1,216.6 97.5 8.0 

รายได้จากการขายและบริการ (รวมรายได้จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สัญญาซือขายไฟฟ้า) Q1/2564 เทียบ Q1/2563 

เพิมขึน 8.0% จาก 1,216.6 ลา้นบาท เป็น 1,314.1 ลา้นบาท เพิมขึน 97.5 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากโครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวลเพิมขึน 95.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิมขึนร้อยละ 14.2 จากการรับรู้รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าชีวมวลที

กลุ่มบริษทัฯซือเขา้มาในไตรมาส 3 ปี 2563 ประกอบกบัรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิมขึน 49.8 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ 69.7 เนืองจากการรับรู้รายไดข้องโรงไฟฟ้าขยะกระบีทีเริมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์

เมือวนัที 28 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

48.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 10.3 เนืองจากรายไดส่้วนของค่าพลงังานไฟฟ้าตามสูตรราคาซึงปรับ

ลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติทีลดลง และเป็นไปในทางเดียวกนักบัตน้ทุนก๊าซธรรมชาติทีลดลงดว้ยเช่นกนั  
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Q1-2564 Q1-2563 เปลยีนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค้่าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน - 131.3 (131.3) N.A. (<-100) 

กลุ่มบริษทัฯ มีรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้ขอ้ตกลงสัมปทานสําหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จาํนวน 131.3 ล้านบาท จากการ

ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ซึงบริษทัย่อยโดยออ้มไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัเทศบาลเมืองกระบี เพือรับจา้งกาํจดัขยะ

ตามโครงการบริหารจดัการและกาํจดัขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี 

นับแต่วนัทีลงนาม โดยกาํหนดให้บริษทัย่อยโดยออ้มตอ้งโอนกรรมสิทธิในอาคารและระบบกาํจดัขยะตามทีระบุไวใ้น

สัญญาให้แก่เทศบาลเมืองกระบีเมือสินสุดโครงการ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาลกัษณะสัญญาฉบบัดงักล่าวแลว้ 

พบว่าเป็นไปตามการตีความมาตรฐานการรายการทางการเงิน ฉบบัที 12  “เรือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ” จึงบนัทึก

รายได้ทีเกียวขอ้งกับการก่อสร้างโดยอา้งอิงกับขนัความสําเร็จของงานก่อสร้างด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์เป็น

รายไดค้่าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน และบนัทึกตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทานตามตน้ทุนค่าก่อสร้างที

เกิดขึนจริงจาํนวนเท่ากัน ดงันนักลุ่มบริษทัฯ จึงไม่มีกาํไรหรือขาดทุนจากรายการดงักล่าว ซึงต่อมาโครงการดงักล่าวได้

ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 28 ธันวาคม 2563 ดังนนัในไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่ม

บริษทัฯ จึงไม่มีรายไดค้่าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัปทานของโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนกระบีอีก 

ต้นทุนขายและบริการ 

โครงสร้างต้นทุน สําหรับงวดสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี 

ต้นทุนขายและบริการ 
Q1-2564 Q1-2563 เปลยีนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนเชือเพลิง 536.5 516.9 19.6 3.8 

ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 152.5 124.9 27.6 22.1 

ตน้ทุนค่าแรง 36.7 37.2 (0.5) (1.3) 

ตน้ทุนค่าบาํรุงรักษา 59.4 44.3 15.1 34.1 

ตน้ทุนค่าวิศวกรและค่าบริการอืน 40.9 30.6 10.3 33.7 

ค่าดาํเนินการ - กฟภ. 13.3 13.9 (0.6) (4.3) 

ตน้ทุนอืน 35.4 20.9 14.5 69.4 

รวมต้นทุนขายและบริการ 874.7 788.7 86.0 10.9 

ต้นทุนขายและบริการ Q1/2564 เทียบ Q1/2563 เพมิขึน 10.9% จาก 788.7 ลา้นบาท เป็น 874.7 ลา้นบาท เพิมขึน 86.0 ลา้นบาท 

โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนของโรงไฟฟ้าชีวมวล จากโรงไฟฟ้าชีวมวลทีกลุ่มบริษทัฯซือเขา้มาในไตรมาส 3 ปี 2563  

และตน้ทุนของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจากโรงไฟฟ้าขยะกระบีทีเริมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยป์ลายเดือนธนัวาคม 2563 

  



 

 
 

4 
 

กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลยีน 

 
Q1-2564 Q1-2563 เปลยีนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลียน 55.1 112.2 (57.1) (50.9) 

กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปลียน โดยหลกัเกิดจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริงของลูกหนีสัญญาเช่าการเงินของ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและบางส่วนเกิดจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจริงจากการจ่ายเงินซือเครืองจกัรและอะไหล่จาก

ต่างประเทศสําหรับโครงการทีอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 เงินบาทอ่อนค่าลงเมือเทียบกบัสินปี 2563 

จึงทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรจากอตัราแลกเปลียน 

กาํไรจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
Q1-2564 Q1-2563 เปลยีนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไรจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 11.2 49.5 (38.3) (77.4) 

กลุ่มบริษัทฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเกียวกับเครืองมือทางการเงิน (TFRS 9) มาถือปฏิบัติตังแต่                 

วนัที 1 มกราคม 2563 โดยรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากการเปลียนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน  

รายได้อืน 

 
Q1-2564 Q1-2563 เปลยีนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดอื้น 2.0 173.0 (171.0) (98.8) 

รายไดอื้นของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ยรายไดค่้าเคลมประกนั ดอกเบียรับ รายไดค้่าเช่าและอืนๆ โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 

บริษทัย่อยโดยออ้มแห่งหนึงไดรั้บเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยัจาํนวน 171.9 ลา้นบาท จากกรณีทีเกิดเหตุ

ความเสียหายของเครืองจกัรโรงไฟฟ้าในช่วงทดสอบการเดินเครืองจกัรก่อนเริมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ทงันีโรงไฟฟ้า

ดงักล่าวไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตงัแต่ปี 2559 
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กาํไรขันต้นและอตัรากาํไรขนัต้น 

กําไรขันต้น 
Q1-2564 Q1-2563 เปลียนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 239.0 243.7 (4.7) (1.9) 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 136.8 139.1 (2.3) (1.7) 

โรงไฟฟ้าขยะ 61.7 43.7 18.0 41.2 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 1.9 1.4 0.5 35.7 

กําไรขันต้นตามส่วนงาน 439.4 427.9 11.5 2.7 
 

อัตรากําไรขันต้น 
Q1-2564 Q1-2563 เปลยีนแปลง 

ร้อยละ ร้อยละ  

โรงไฟฟ้าชีวมวล 31.2 36.3 (5.1) 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 32.4 29.5 2.9 

โรงไฟฟ้าขยะ 50.9 61.1 (10.2) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 55.9 50.0 5.9 

อัตรากําไรขันต้นตามส่วนงาน 33.4 35.3 (1.9) 

กําไรขันต้น Q1/2564 เทียบ Q1/2563 เพิมขึน 2.7% จาก 427.9 ลา้นบาท เป็น 439.4 ลา้นบาท เพิมขนึ 11.5 ลา้นบาท หลกัๆ 

จากการเพิมขนึของโรงไฟฟ้าขยะกระบีทีเริมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยป์ลายเดือนธันวาคม 2563 

อัตรากําไรขันต้น Q1/2564 เทียบ Q1/2563 ลดลง 1.9% จาก 35.3% เป็น 33.4% โดยมีสาเหตุจากอัตรากาํไรขนัต้นของ

โรงไฟฟ้าชีวมวลทีลดลงอันเนืองมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลทีกลุ่มบริษทัฯ ซือเข้ามาในไตรมาส 3 ปี 2563 ทียังไม่ได้

เดินเครืองผลิตอย่างเต็มกาํลังเนืองจากยงัอยู่ในช่วงทีกลุ่มบริษทัฯ มีการดาํเนินการปรับปรุงเครืองจักรเพิมเติมให้มี

ประสิทธิภาพทดีียิงขึนและลดตน้ทุนการผลิตลงอีก รวมทงัโรงไฟฟ้าแห่งหนึงทีไดซื้อเขา้มาขา้งตน้ ยงัอยูใ่นช่วง Test Run 

ตามขนัตอนการเปลียนสัญญาซือขายไฟฟ้าเป็นรูปแบบสัญญา FiT ซึงคาดว่าจะดาํเนินการแลว้เสร็จในไตรมาส 2 ปี 2564 นี 

นอกจากนี โรงไฟฟ้าชีวมวลทีมีอยู่เดิมของกลุ่มบริษทัฯ ในไตรมาส 1 ปี 2564 ยงัมีชวัโมงการหยุดซ่อมบาํรุงตามแผน         

ทีมากกว่าไตรมาสที 1 ปี 2563 ในขณะทีรายไดค้่า FiT Premium ในไตรมาส 1 ปี 2564 ลดลด 10.5 ลา้นบาท เมือเทียบกบั

ไตรมาส 1 ปี 2563 ซึงเป็นไปตามเงือนไขของสัญญาซือขายไฟฟ้าแบบ FiT นอกจากนีอตัรากาํไรขนัตน้ของโรงไฟฟ้าขยะ

ในไตรมาส 1 ปี 2564 ยงัลดลงเมือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 เนืองจากรูปแบบสัญญาซือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขยะ

กระบีทีเริมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นปลายเดือนธนัวาคม 2563 ทีเป็นแบบ FiT ซึงแตกต่างจากโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น

ทีเป็นแบบ Adder 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สําหรับงวดสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

 
Q1-2564 Q1-2563 เปลยีนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 84.7 88.0 (3.3) (3.8) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร Q1/2564 เทียบ Q1/2563 ลดลง 3.8% จาก 88.0 ลา้นบาท เป็น 84.7 ลา้นบาท ลดลง 3.3 ลา้นบาท 

ต้นทุนทางการเงิน 

 
Q1-2564 Q1-2563 เปลยีนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนทางการเงิน 34.1 26.3 7.8 29.7 

ต้นทุนทางการเงิน Q1/2564 เทียบ Q1/2563 เพิมขึน 29.7% จาก 26.3 ลา้นบาท เป็น 34.1 ลา้นบาท จากการเบิกเงินกูเ้พือใช้

ในการลงทุนสาํหรับโครงการใหม่ต่างๆ 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  

 
Q1-2564 Q1-2563 เปลยีนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (28.6) (54.8) (26.2) (47.8) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ ประกอบดว้ยภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซึงหลกัๆ เกิดจากการ

บนัทึกค่าใช้จ่ายหรือรายไดจ้ากผลแตกต่างชวัคราวของลูกหนีสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน 

  



 

 
 

7 
 

กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
Q1-2564 Q1-2563 

กิจกรรมปกติ รายการพิเศษ รวม กิจกรรมปกติ รายการพิเศษ รวม 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 320.5 68.4 388.9 314.6 333.7 648.3 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (14.9) (13.7) (28.6) (11.5) (43.3) (54.8) 

กําไรสุทธิ 305.6 54.7 360.3 303.1 290.4 593.5 

รายการพิเศษประกอบด้วย กาํไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริงของลูกหนีสัญญาเช่าการเงิน กําไร

(ขาดทุน) จากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ รายไดค้่าเคลมประกนั และกาํไรจากการซือธุรกิจ 

 
Q1-2564 Q1-2563 เปลยีนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไรสุทธิ 360.3 593.5 (233.2) (39.3) 

บวกกลบั(หกั): รายการพิเศษ (54.7) (290.4) (235.7) (81.2) 

กาํไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ 305.6 303.1 2.5 0.8 
 

 
Q1-2564 Q1-2563 เปลยีนแปลง 

ร้อยละ ร้อยละ  

อตัรากาํไรสุทธิ 27.4 48.8 (21.4) 

อตัรากาํไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ 23.3 24.9 (1.6) 

กําไรสุทธิ Q1/2564 เทียบ Q1/2563 ลดลง 39.3% จาก 593.5 ลา้นบาท เป็น 360.3 ลา้นบาท ลดลง 233.2 ลา้นบาท โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการทีไตรมาส 1 ปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีรายการพิเศษ คือ รายไดค้่าเคลมประกนั จาํนวน 171.9 ลา้นบาท 

ในขณะทีไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายการพิเศษทีเป็นรายได้ค่าเคลมประกนัดงักล่าว อย่างไรก็ตาม กาํไรสุทธิ

สําหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เพิมขึน 106.2 ลา้นบาท เมือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2563 ซึงมีกาํไรสุทธิ 254.1 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นอตัราการเพมิขนึ 41.8%  

กาํไรสุทธิจากกจิกรรมปกต ิQ1/2564 เทียบ Q1/2563 เพมิขนึ 0.8% จาก 303.1 ลา้นบาท เป็น 305.6 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุ

มาจากรายไดจ้ากการขายและบริการทีเพิมขึนจากโรงไฟฟ้าชีวมวลทีกลุ่มบริษทัฯ ซือเขา้มาในไตรมาส 3 ปี 2563 และ

โรงไฟฟ้าขยะกระบีทีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นปลายเดือนธนัวาคม 2563 
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31 มนีาคม 31 ธันวาคม

2564 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 741.9              482.9              259.0        53.6              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 827.8              829.0              (1.2)          (0.1)              

ลูกหนีสญัญาเชา่การเงิน 3,277.6           3,256.3           21.3          0.7                

สินคา้คงเหลือ 564.0              402.1              161.9        40.3              

เงินฝากสถาบนัการเงินทตีดิภาระคาํประกนั 510.2              277.6              232.6        83.8              

อสงัหาริมทรพัย์เพอืการลงทนุ (สุทธิ) 193.4              144.9              48.5          33.5              

ทดิีน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 9,463.6           9,095.3           368.3        4.0                

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่กอ่สรา้งและซอืสินทรพัย์ถาวร 40.4                53.5                (13.1)        (24.5)            

สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สุทธิ) 1,618.5           1,639.5           (21.0)        (1.3)              

สินทรพัย์สิทธิการใช ้(สุทธิ) 38.9                37.4                1.5            4.0                

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัช ี(สุทธิ) 79.9                85.9                (6.0)          (7.0)              

สินทรพัย์อืน 119.0              125.3              (6.3)          (5.0)              

สินทรัพย์รวม 17,475.2         16,429.7         1,045.5     6.4                

เงินกูย้ ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 167.0              265.3              (98.3)        (37.1)            

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,359.0           3,657.2           701.8        19.2              

เจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน 344.0              269.0              75.0          27.9              

หนีสินตามสญัญาเชา่ (สุทธิ) 27.5                25.8                1.7            6.6                

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัช ี(สุทธิ) 127.3              109.9              17.4          15.8              

หนีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน 1.2                  12.1                (10.9)        (90.1)            

หนีสินอืน 96.1                97.6                (1.5)          (1.5)              

หนสีินรวม 5,122.1           4,436.9           685.2        15.4              

ทนุทอีอกและชาํระแลว้ 5,088.0           5,088.0           -           -               

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้น 3,896.0           3,896.0           -           -               

กาํไรสะสมทจีัดสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 26.0                26.0                -           -               

กาํไรสะสมทยีงัไม่จัดสรร 3,366.0           3,005.7           360.3        12.0              

ส่วนตาํกวา่ทนุจากการรวมธุรกจิ (22.9)               (22.9)               -           -               

ส่วนของเจ้าของรวม 12,353.1         11,992.8         360.3        3.0                

การเปลียนแปลง
ฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัฯ

 
  

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน  
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สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 17,475.2 ลา้นบาท และ 16,429.7 ลา้นบาท ตามลาํดับ 

เพิมขึน 1,045.5 ลา้นบาท หรือเพิมขึน 6.4% โดยมีสาเหตุมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีเพิมขึน 259.0 ลา้นบาท 

ลูกหนีสัญญาเช่าการเงินเพิมขึน 21.3 ลา้นบาท จากการปรับอตัราแลกเปลียน สินคา้คงเหลือเพิมขึน 161.9 ลา้นบาท เงินฝาก    

ทีติดภาระคาํประกนัเพิมขึน 232.6 ลา้นบาท อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเพิมขึน 48.5 ลา้นบาท จากการซือทีดินสําหรับ

โครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิมขึน 368.3 ลา้นบาท จากการลงทุนในโครงการใหม่ เงินจ่าย

ล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและซือสินทรัพยถ์าวรลดลง 13.1 ลา้นบาท สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานลดลง 21.0 ลา้นบาท 

จากการตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขนึ 1.5 ลา้นบาท ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 6.0 ลา้นบาท 

หนีสิน 

หนีสินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 5,122.1 ลา้นบาท และ 4,436.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพมิขนึ 

685.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 15.4% โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง 98.3 ลา้นบาท  เงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิมขึน 701.8 ลา้นบาท เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนเพิมขึน 75.0 ลา้นบาท หนีสินภาษีเงินไดร้อ

ตดับญัชีเพิมขึน 17.4 ลา้นบาท และหนีสินอนุพนัธ์ทางการเงินลดลง 10.9 ลา้นบาท จากการรับรู้ผลต่างมูลค่ายุติธรรมของ

อนุพนัธ์ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรืองเครืองมือทางการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.41 เท่า อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

เท่ากับ 0.31 เท่า อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากับ 0.37 เท่า และอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระ

ดอกเบียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.27 เท่า 
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ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจา้ของ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  เท่ากบั 12,353.1 ลา้นบาท และ 11,992.8 ลา้นบาท เพิมขนึ 

360.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิมขึน 3.0% จากการทีกลุ่มบริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิส่งผลใหมี้กาํไรสะสมทียงัไม่จดัสรร

เพิมขนึ 

 

จึงเรียนมาเพอืทราบ  

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

         ( นายธนวิจิตร องัคพิพฒันชยั )  

       กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีกลุ่มงานการเงินและบญัชี 

 


