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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

  13.1 งบการเงิน 

 1)  ผู้สอบบัญชี  

 ผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีตรวจสอบแลว้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561  คือ นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผูส้อบบัญชีเลขทะเบียน 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากดั 

                  
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงของส่วนผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ึง
ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ผูส้อบบญัชีเห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

2)   ตารางสรุปงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ  

 2559 2560 2561 
    

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท)       
รายไดจ้ากการขาย           4,368.16            4,864.81        7,619.81 
รายไดร้วม           4,433.32            5,188.15  7,915.35 
ตน้ทุนขาย           2,265.01            2,227.54  3,651.43 
ก าไรขั้นตน้           2,103.15            2,637.28  3,968.38 
EBITDA           2,317.64            2,798.55  4,263.90 
ก าไรสุทธิ           1,824.25            2,591.53  3,698.96 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ล้านบาท)      
สินทรัพยร์วม          18,169.35          27,566.91  31,541.22 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย           7,055.48                        -    4,000.00 
หน้ีสินรวม           9,848.36            3,352.87  6,492.85 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้           5,900.00            8,400.00  8,400.00 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้           8,320.99          24,214.03  25,048.38 

อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ      
อตัราก าไรขั้นตน้ (%)                48.15                 54.21  52.08 
อตัราก าไรสุทธิ (%)                41.15                 49.95  46.73 
อตัรา EBITDA  (%)                53.06                 57.53  55.96 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (%)                11.83                 11.33  12.52 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%)                21.01                 15.93  15.02 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)                  1.18                    0.14  0.26 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)                  0.85                        -    0.16 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ EBITDA  (เท่า)                  3.04                        -    0.94 

รายละเอียดงบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั (แสดงในเอกสารแนบ 5) 
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13.2  ตารางสรุปงบการเงิน 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 285.86 1.57     456.16  1.65 450.16            1.43 
เงินลงทุนชัว่คราว - -  3,774.56  13.69 3,960.65 12.56 
ลูกหน้ีการคา้ 822.81 4.53      736.99  2.67 1,530.70 4.85 
ลูกหน้ีอ่ืน 38.66 0.21      126.40  0.46 104.53 0.33 
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.95 0.10        27.62  0.10 35.85 0.11 
สินคา้คงเหลือ 392.64 2.16      449.33  1.63 587.73 1.86 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 146.42 0.81     268.49  0.97 12.20 0.04 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,705.34 9.39  5,839.55  21.18 6,681.82 21.18 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - -             -    - - - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5.48 0.03    5.41  0.02 5.34 0.02 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15,459.21 85.08 21,503.53  78.00 24,642.82 78.13 
สิทธิการเช่าท่ีดิน 0.65 0.00       0.38  0.00 0.11 0.00 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอาคารและอุปกรณ์ 808.93 4.45 103.29  0.37 106.95 0.34 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 189.74 1.04      114.76  0.42 91.70 0.29 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - -                -    - 12.48 0.04 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 16,464.01 90.61 21,727.36  78.82 24,859.41 78.82 

รวมสินทรัพย์ 18,169.35 100.00 27,566.91  100.00 31,541.22 100.00 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 28.73 0.16             -                -    - - 
เจา้หน้ีการคา้ 96.89 0.53  173.25         0.63  377.10 1.20 
เจา้หน้ีอ่ืน 2,382.16 13.11    2,902.91       10.53  1,611.41 5.11 
เจา้หน้ีและเงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 101.25 0.56         32.37         0.12  79.82 0.25 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - - - 14.53 0.05 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.27 0.01                 -                -    - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 165.00 0.91 - - - - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - - - 35.62 0.11 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 49.57 0.27         55.89         0.20  118.71 0.38 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,824.87 15.55    3,164.42       11.48  2,237.19 7.09 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,331.63 12.83 - - - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,528.85 24.93 - - - - 
หุน้กู ้ - - - - 4,000.00 12.68 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 58.15 0.32        70.65  0.26  87.70 0.28 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 104.86 0.58 117.81  0.43  167.96 0.53 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,023.48 38.66       188.46         0.68  4,255.66 13.49 

รวมหนีสิ้น 9,848.36 54.20    3,352.87       12.16  6,492.85 20.59 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 8,400.00 46.23    8,400.00       30.47  8,400.00 26.63 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 5,900.00 32.47    8,400.00       30.47  8,400.00 26.63 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - - 14,580.89 52.89 14,580.89 46.23 
ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้-ทุนส ารองตามกฎหมาย 218.80 1.20       348.38         1.26  533.36 1.69 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,202.19 12.12       884.77         3.21  1,534.04 4.86 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - - - - 0.09 0.00 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,320.99 45.80  24,214.03       87.84  25,048.38 79.41 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,169.35 100.00  27,566.91     100.00  31,541.22 100.00 
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2. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
งวดปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและสินคา้ 2,690.64 60.69 2,853.60 55.00 4,235.36 53.51 
รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 1,677.52 37.84 2,011.21 38.77 3.384.45 42.76 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 25.16 0.57       201.62         3.89  46.62 0.59 
รายไดจ้ากการลงทุน 6.04 0.14         72.30         1.39  49.17 0.62 
รายไดอ่ื้น 33.96 0.77         49.42         0.95  199.75 2.52 
รวมรายได้ 4,433.32 100.00    5,188.15     100.00  7,915.35 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและสินคา้ (2,265.01) (51.09)   ( 2,227.54)       (42.94)  (3,651.43) (46.13) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (65.03) (1.47)          (63.82)          (1.23)  (66.56) (0.84) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (125.56) (2.83)        (188.77)          (3.64)  (318.76) (4.03) 
ตน้ทุนทางการเงิน (160.38) (3.62)          (40.92)         ( 0.79)  (18.97) (0.24) 
รวมค่าใช้จ่าย (2,615.97) (59.01)      2,521.04       48.59  (4,055.72) (51.24) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,817.34 40.99      2,667.11       51.41  3,859.63 48.76 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ 6.91 0.16        (75.58)      (1.46) (160.67) (2.03) 
ก าไรส าหรับปี 1,824.25 41.15      2,591.53       49.95  3,698.96 46.73 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่       
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

- - - - 0.09 0.00 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนกังานก าหนดไว ้

4.12 0.09 (2.97) (0.06) (10.89) (0.14) 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 

(0.82) (0.02) 0.59 0.01 2.18 0.03 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย - - - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี - สุทธิจากภาษ ี 3.30 0.07 (2.37) (0.05) (8.62) (0.11) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,827.55 41.22 2,589.16 49.91 3,690.34 46.62 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)  0.31 - 0.33 - 0.44 - 
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3.       รายได้จากการขายสินค้า – ลูกค้าภายนอก 
 

 (หน่วย:ล้านบาท) 2559 % 2560 % 2561 % 

พลงังานและสาธารณูปโภค 3,509.56 80.34  4,164.73 85.61  6,912.25 90.71 
สถานีบริการน ้ามนัและแก๊ส 781.26      17.89  700.09 14.39 707.56 9.29 
การเกษตรและอ่ืนๆ 77.34        1.77  - -  -  

รวม 4,368.16 100.00 4,864.81 100.00 7,619.81 100.00 

 

4. งบกระแสเงินสด 
 

(หน่วย:ล้านบาท) 
งวดปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,826.14 2,595.87 3,932.68 
เงนิสดสุทธิ ใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (5,323.67) (8,580.44) (5,082.67) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกจิกรรมจัดหาเงนิ 2,669.65 6,154.89 1,144.00 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ สุทธิ ก่อนผลกระทบราคา
ของอตัราแลกเปลีย่น 

172.12 170.32 (6.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 113.74 285.86 456.16 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี 0.00 (0.03) (0.00) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 285.86 456.16 450.16 
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5. อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ  

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

งวดปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.60 1.85 2.99 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.39 1.57 2.66 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.18 0.87 1.46 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  (เท่า) 3.49 6.24 6.72 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  (วนั) 103.08 57.71 53.57 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  (เท่า) 5.44 5.29 7.04 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  (วนั) 66.19 68.04 51.12 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 24.83 16.49 13.27 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 14.50 21.83 27.13 
วงจรเงินสด  (วนั) 154.77 103.92 77.56 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    

อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 48.15 54.21 52.08 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 44.56 50.04 49.64 
อตัราก าไรอ่ืน (ร้อยละ) (2.91) 4.49 0.97 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (ร้อยละ) 145.19 106.65 103.96 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 41.15 49.95 46.73 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 21.01 15.93 15.02 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) 11.83 11.33 12.52 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร (ร้อยละ) 17.75 15.99 18.12 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.29 0.23 0.27 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า)  0.85 0 0.16 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.18 0.14 0.26 
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย(1) 

2.92 (1.51) (0.10) 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า)(2) 12.03 29.94 1,078,060.75 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า)(3) 0.46 0.28 1,078,060.75 
อตัราส่วนตัว๋เงินจ่ายต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย(4) 0 N.A 0 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปีต่อหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียทั้งหมด(5) 

0.03 N.A 0 

อตัราส่วนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสินรวม(6) 0.26 0 0 
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หมายเหตุ :  
  
(1) อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (net interest bearing debt to 

EBITDA ratio) ค านวณจาก (interest bearing debt - cash and cash equivalent) / EBITDA   
(2) อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) ค านวณจาก กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการ

เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน / interest expense โดยปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีค่าสูงมาก 
เน่ืองจากบริษทัมีภาระดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืสถาบนัการเงินนอ้ยมาก อยา่งไรก็ตามมีรายการตน้ทุนทางการเงิน ในงบก าไรขาดทุน
ในงวดดงักล่าว เน่ืองจากเป็นการบนัทึกการตั้งประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดออกจาก
พ้ืนท่ีเช่าเม่ือส้ินสุดสญัญา ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี โดยตน้ทุนทางการเงินดงักล่าวไม่ใช่ดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืสถาบนั
การเงิน 

(3) อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (Debt Service Coverage Ratio) ค านวณจาก กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน / (ดอกเบ้ียจ่าย+ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน ๆ + เงินตน้ท่ีถึงก าหนดช าระ) โดย 
ปี 2561 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีค่าสูงมาก เน่ืองจากบริษทัไม่มีภาระหน้ีเงินตน้และมีดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน
นอ้ยมาก อยา่งไรก็ตามมีรายการตน้ทุนทางการเงิน ในงบก าไรขาดทุนในงวดดงักล่าว เน่ืองจากเป็นการบนัทึกการตั้งประมาณ
การหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพ้ืนท่ีเช่าเม่ือส้ินสุดสญัญา ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
โดยตน้ทุนทางการเงินดงักล่าวไม่ใช่ดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 

(4) อตัราส่วนตัว๋เงินจ่ายต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (BE size to interest bearing debt ratio) ค  านวณจาก (BE+PN) / interest bearing 
debt) ส าหรับปี 2560 ไม่สามารถค านวณตวัเลขได ้เน่ืองจากบริษทัไม่มีภาระตัว๋เงินจ่ายและหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย     

(5) อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปีต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมด ค านวณจาก (short- term interest 
bearing debt + current portion of long-term interest bearing debt) / interest bearing debt ส าหรับปี 2560 ไม่สามารถค านวณ
ตวัเลขได ้เน่ืองจากบริษทัไม่มีภาระหน้ีเงินตน้ จากเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน   

(6) อตัราส่วนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสินรวม ค านวณจาก loan from investment institutions / total debt  ส าหรับปี 2560 
และ 2561 แสดงค่าเป็น 0 เน่ืองจากบริษทัไม่มีภาระหน้ีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

14.1   การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท  

รายได้จากการขาย 

ในปี 2561 บริษัทมีรายไดจ้ากการขาย (รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า และรายไดส่้วนเพ่ิมราคารับซ้ือ
ไฟฟ้า) จ านวน 7,619.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,755.0 ลา้นบาท หรือร้อยละ 56.6   จากจ านวน 4,864.8 ลา้นบาท ในปี 2560 โดย
มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายจากธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคซ่ึงมีจ านวน 6,912.2 ลา้นบาท 
ในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจาก 4,164.7 ลา้นบาท ในปี 2560 

ในปี 2561 ยอดจ าหน่ายไฟฟ้าของบริษทัรวมทั้งส้ินจ านวน 6,866.0 ลา้นบาท (แบ่งเป็นจ ำหน่ำยให้แก่ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เท่ากับ 6,033.9 ลา้นบาท และจ าหน่ายให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เท่ากับ 832.1 ลา้น
บาท) เพ่ิมข้ึนจากในปี 2560 ซ่ึงมียอดจ าหน่ายไฟฟ้าของบริษทัรวมทั้งส้ินจ านวน 4,120.4 ลา้นบาท (แบ่งเป็น จ าหน่ายใหแ้ก่ 
กฟผ. เท่ากบั 3,550.1 ลา้นบาท และจ าหน่ายให้แก่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เท่ากบั 570.3 ลา้นบาท) สาเหตุหลกัท่ียอดจ าหน่าย
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากโรงไฟฟ้า RDF-70MW (TG6) และ โรงไฟฟ้า 70 MW (TG7) เร่ิมผลิตและจ าหน่ายในปี 2561โดย
โรงไฟฟ้าRDF-70MW (TG6) รวมกับโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทิ้ง (TG4) เป็นโรงไฟฟ้ำ RDF -100MW เร่ิมขายไฟฟ้า
ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในวนัท่ี 5 เมษายน 2561 และโรงไฟฟ้า 70 MW (TG7) เร่ิมขายไฟฟ้าใหก้บั บมจ. 
ทีพีไอโพลีน ในวนัที่ 18 สิงหาคม 2561 

รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในปี 2561 มีจ  านวน 707.6 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจาก 700.1 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากราคาขายน ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 

  รายได้อืน่ 

  ในปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากเงินลงทุนเท่ำกบั 49.2 ล้ำนบำท ลดลงจ านวน 23.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 32.0 จำก 
72.3 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุจาก ในปี 2560 มีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ัง
แรกจ านวน 17,500 ลา้นบาท โดยเงินที่เหลือจากการทยอยน าไปลงทุนในโครงการต่างๆ ไดน้ าไปลงทุนระยะส้ันจึงท าให้มี
รายไดจ้ากเงินลงทุนในปี 2560  สูงกว่าในปี 2561 ในขณะท่ีรายไดอ่ื้นในปี 2561 จ านวน 199.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 150.3 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 304.2 จาก 49.4 ลา้นบาท ในปี 2560 เน่ืองจากในปี 2561 มีรายไดจ้ากค่าสินไหมทดแทนจ านวน 115.7 
ลา้นบาท 

  ต้นทุนขาย 

ในปี 2561 มีตน้ทุนขาย 3,651.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,423.9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 63.9 จาก 2,227.5 ลา้นบาท 
ในปี 2560 โดยต้นทนุขำยท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากปริมาณผลิตไฟฟ้าในปี 2561 ท่ีเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ้า RDF -100MW และ
โรงไฟฟ้า 70 MW (TG7)  ท่ีเปิดด าเนินการในปี 2561  

   ก าไรขั้นต้น 

ในปี 2561 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 3,968.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,331.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 50.5 จาก 2,637.3 
ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณผลิตไฟฟ้าในปี 2561 ท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีผา่นมา โดยอตัรา
ก าไรขั้นตน้ของบริษทัในปี 2561  คิดเป็นร้อยละ 52.1 ลดลงจากร้อยละ 54.2 ในปี 2560  
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ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

ในปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย เท่ากบั 66.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยจ านวน 2.7 ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 4.3 จาก 63.8 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยต้นทนุในกำรจัดจ ำหน่ำยคิดเป็นจ านวนร้อยละของรายไดจ้ากการขาย เท่ากบัร้อย
ละ 0.9 ในปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 1.3 ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายในปี 2561 ท่ี เพ่ิมสูงข้ึน 
โดยเฉพาะรายไดจ้ากธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 318.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 130.0 ลา้นบาท หรือร้อยละ 68.9 จาก 
188.8 ลา้นบาท ในปี 2560 เน่ืองจากในปี 2561 เน่ืองจากมีการด าเนินการโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน และมีค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
และค่าบริจาค เพ่ิมข้ึนจากปี 2560  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นจ านวนร้อยละของรายไดจ้ากการขายในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 4.2 เพ่ิมข้ึนจากร้อย
ละ 3.9 ในปี 2560  
  
ต้นทุนทางการเงิน 
  ในปี 2561  บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 19.0 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยดอกเบ้ียหุน้กู ้14.5 ลา้นบาท และบนัทึก
การค านวณประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพ้ืนท่ีเช่าเม่ือส้ินสุดสัญญา ซ่ึง
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี จ  านวน 4.4 ลา้นบาท) ซ่ึงลดลง 22.0 ลา้นบาท หรือร้อยละ 53.6 จาก 40.9 ลา้นบาท ในปี 2560  
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัไดน้ าเงินท่ีไดก้ารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจ านวน 
17,500 ลา้นบาท ไปช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว ท าให้ภาระหน้ีลดลง ในช่วงคร่ึงหลงัปี 2560 ถึงปลายปี 2561  ก่อนท่ีบริษทัจะ
เร่ิมออกและเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 4,000 ลา้นบาท เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ในปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้  านวน 160.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 75.6 ลา้นบาท ในปี 2560 เน่ืองจากในปี 
2561 บริษัทเร่ิมเสียภาษีเต็มปี ส าหรับโรงไฟฟ้า WH-40MW และโรงไฟฟ้า RDF-20MW เน่ืองจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้
ส้ินสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได ้จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในเดือนมิถุนายน 2560  

ก าไรส าหรับปี 

ตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ ก าไรส าหรับปี 2561 ของบริษทัเท่ากบั 3,699.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,107.4 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 42.7 จาก 2,591.5 ลา้นบาท ในปี 2560  

ทั้งน้ี อตัราก าไรสุทธิของบริษทัส าหรับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 46.7  ลดลงจากร้อยละ 50.0 ส าหรับปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึน  
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2. การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท  

สินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วม  27,566.9 ลา้นบาท  และ 31,541.2 ลา้นบาท  สินทรัพย์

รวมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีสินทรัพยท่ี์ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าของบริษทั รวมทั้งมีลูกหน้ี
การคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 และ 2561 เท่ากับ 5,839.5 ล้านบาท และ  6,681.8ล้านบาท 
ตามล าดบัโดยเพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีการคา้ โดยสัดส่วนของลูกหน้ีการคา้ คิดเป็นร้อยละ 12.6 และ 22.9 ของสินทรัพยห์มุนเวียน 
หรือคิดเป็นระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 58 วนั และ 54 วนั ตามล าดบั โดยสัดส่วนสินคา้คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 7.7 และ 8.8 ของ
สินทรัพยห์มุนเวยีน หรือ คิดเป็นระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 68 วนั และ 51 วนั ตามล าดบั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษทัมีมูลค่าสินทรัพยท่ี์ดิน อาคาร และอุปกรณ์  เท่ากบั21,503.5 ลา้นบาท  
และ 24,642.8  ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสินทรัพยท่ี์เพ่ิมส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าของบริษทั 

หนี้สิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวม 3,352.9 ลา้นบาท และ 6,492.8 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย

หน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทออกหุ้นกู้มูลค่า 4,000.0 ลา้นบาท วตัถุประสงค์เพ่ือน าเงินไปลงทุนในโครงการเก่ียวกับ
โรงไฟฟ้า และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั โดยสัดส่วนเจา้หน้ีอ่ืน (เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร) คิดเป็นร้อยละ 91.7 และ 72.0 
ของหน้ีสินหมุนเวียน ตามล าดบั เน่ืองจากบริษทัไดช้ าระหน้ีค่าเคร่ืองจกัรน าเขา้จากผูข้ายในต่างประเทศท่ีไดมี้การติดตั้งแลว้
เสร็จเพ่ิมข้ึน ท าใหเ้จา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรลดลง  

 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้เท่ากบั  173.2 ลา้นบาท และ 377.1 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 ตามล าดบั 
คิดเป็นระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ีย  22 วนั และ 27 วนั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั  24,214.0 ลา้นบาท และ 25,048.4 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เน่ืองจากบริษทัไดด้  าเนินธุรกิจมีผลก าไรสุทธิในปี 2561 

โครงสร้างเงินทุน 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัเท่ากบั 0.14 เท่า และ 0.26 เท่า และมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 0 เท่า และ 0.16 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 ตามล าดับ เน่ืองจากในปี 2561 
บริษัทออกหุ้นกู้มูลค่า 4,000.0 ลา้นบาท วตัถุประสงค์เพ่ือน าเงินไปลงทุนในโครงการดก่ียวกับโรงไฟฟ้า และเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนของบริษทั   

สภาพคล่อง 

 ในปี 2560 และ 2561 บริษทัมีกระแสเงินสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 2,595.9 ลา้นบาท และ 3,932.7  ลา้นบาท 
ตามล าดบั  
 บริษัทมีกระแสเงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2560 และ 2561 จ านวน (8,580.4) ล้านบาท และ(5,082.7) 
ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัมีการลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราวลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2560 

  บริษทัมีกระแสเงินสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2560 และ 2561 จ านวน 6,154.9 ลา้นบาท และ 1,144.0 ลา้น
บาท ตามล าดบั เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัมีเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปในคร้ังแรก 
เป็นมูลค่ารวม 17,500 ลา้นบาท ส่งผลให้มีกระแสเงินสดสุทธิหลงักิจกรรมทางการเงินในปี 2560 และ 2561 จ านวน 170.3 
ลา้นบาท และ (6.0) ลา้นบาท ตามล าดบั 


