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วนัที 9 พฤศจกิายน 2564 

 

เรอืง คาํอธิบายและวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบังบการเงิน ไตรมาส 3 สินสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิงทส่ีงมาดว้ย 

 คาํอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบังบการเงิน ไตรมาส 3 สินสดุ  

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ ฉบบัละ 1 ชดุ 

 

บรษิัท โคลเวอร ์เพาเวอร ์จาํกัด จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอนาํส่งงบการเงิน ไตรมาส 3 สินสดุ ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 ซงึผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สาํหรบังบการเงินไตรมาส 3 สินสดุ ณ วนัท ี 30 กนัยายน 2564 มกีาํไรสทุธิ

เท่ากบั 103.17 ลา้นบาท โดยบรษิัทฯ ขออธิบายถึงสาเหตขุองผลการดาํเนินงานของบรษิัทสาํหรบังบไตรมาส 3 สินสดุ ณ 

วนัที 30 กนัยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

 

จึงเรยีนมาเพอืทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

      (นาย เศรษฐศิร ิ  ศกัดิสิทธิเสรกีลุ) 

            ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

          บรษิัท โคลเวอร ์เพาเวอร ์จาํกดั จาํกดั (มหาชน) 
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คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ  

สาํหรับผลประกอบการไตรมาส 3 สนิสดุ ณ วนัท ี30 กันยายน 2564 

บริษัท โคลเวอร ์เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) 
 

1. ภาพรวมธุรกิจ 

 

บรษิัท โคลเวอร ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “CV”) จดัตงัเมือวนัที 8 สิงหาคม 2556 เพือลงทนุพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน โดยกลุ่มวิศวกรทีมีความเชียวชาญดา้นงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสรา้งโรงไฟฟ้า

พลงังานหมนุเวียน (EPC turnkey)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ สามารถจาํแนกออกเป็น 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  

(1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมุ่งเนน้พฒันาและกระจายการลงทุนใน

โรงไฟฟ้าทีใชเ้ทคโนโลยีจากพลงังานหมนุเวียนหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ ชีวมวล ขยะ ก๊าชชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย ์

และพลงังานลม เป็นตน้ โดย ณ วนัที 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานพลงังานหมุนเวียนที

เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ จาํนวน 4 โครงการ ขนาดกาํลังการผลิตติดตงัรวม 26.2 เมกะวัตต ์(กาํลังการผลิตตาม

สดัส่วนการถือหุน้/สิทธิในการถือหุน้รวม 16.7 เมกะวตัต)์ แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจาํนวน 3 โครงการ ดาํเนินการ

ภายใต ้CV CPL และ RTB (บรษิัทรว่ม) และโครงการโรงไฟฟ้าขยะ จาํนวน 1 โครงการ ดาํเนินการภายใต ้ CPX 

และกลุ่มบริษัทฯไดเ้ขา้ทาํการซอืหุน้ในบริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร ์จาํกัด คิดเป็นสดัส่วนการถือรอ้ยละ 

100 ซึงดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ทีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ ขนาดกาํลงัการผลิตติดตงัรวม 

7.4 เมกะวตัต ์เมอืวนัที 4 พฤศจิกายน 2564 

(2) ธุรกิจด้านวิศวกรรม 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจดา้นวิศวกรรมก่อสรา้งโรงไฟฟ้ามายาวนานกว่า 15 ปี มุ่งเนน้งานใหบ้รกิารงาน

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้ากลุ่มพลงังานจากเชือเพลิงชีวมวล ขยะ และชีวภาพ และงานก่อสรา้งอาคารและโครงสรา้งพืนฐานทวัไป 

โดยดาํเนินงานใหบ้ริการงานดา้นการออกแบบ จัดหาเครืองจักรและอุปกรณ ์และก่อสรา้ง (Engineering Procurement 

and Construction: EPC) แบบครบวงจร ใหแ้ก่ โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และลกูคา้ทัวไป โดยดาํเนินกิจการภายใต ้SBC 

และ SBE ซงึเป็นบรษิัทย่อยทีบรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 และรอ้ยละ 100 ตามลาํดบั  

(3) ธุรกิจเชอืเพลิง 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้ริการเดินเครืองและบาํรุงรกัษา (Operation and Maintenance: O&M) ใหแ้ก่

ลกูคา้โรงไฟฟ้าทวัไป มุ่งเนน้ใหบ้รกิารเดินเครืองและบาํรุงโรงไฟฟ้ากลุ่มพลงังานจากพลงังานหมนุเวียน โดยดาํเนินกิจการ

ภายใต ้SBE ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 ทงัน ีบริษัทฯ มีทีมวิศวกรและผูเ้ชียวชาญทีมีประสบการณใ์น

การปฎิบัติงานเดินเครืองและบาํรุงรกัษาทีพรอ้มใหบ้รกิารอย่างครบวงจร 
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2. ผลการดาํเนินงาน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า (2) ธุรกิจดา้นวิศวกรรม และ (3) 

ธุรกิจเชอืเพลิง 

2.1 รายได้รวม 

สาํหรับงวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วมเท่ากับ 1,068.53 ลา้นบาท ลดลง

จาํนวน 956.04 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 47.22 เมือเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือนสินสดุ ณ 30 กันยายน 2563 ซึงมีรายได้

รวม 2,024.57 ลา้นบาท โดยสรุปรายไดข้องแต่ละธุรกิจไดด้งันี 

รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า งวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กันยายน 2563 และ 2564 มีรายไดเ้ท่ากับ 

304.51 ลา้นบาท และ 388.25 ลา้นบาท ตามลาํดับ เพิมขึน 83.74 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.50 เนืองจากมีการเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าขยะ 1 โครงการ เมือวนัที 30 ตลุาคม 2563 

 รายไดจ้ากธุรกิจดา้นวิศวกรรม งวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กันยายน 2563 และ 2564 มีรายไดเ้ท่ากับ 1,668.41 

ลา้นบาท และ 633.72 ลา้นบาท ตามลาํดับ ลดลงเป็นจาํนวน 1,034.69 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 62.02 เนืองจากในปี 

2563 กลุ่มบริษัทฯ มีการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายเครืองจักรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียนแห่งหนึงในประเทศไทยและไดท้ยอยรบัรูร้ายไดข้องโครงการส่วนใหญ่ในปี 2563 ทาํใหร้ายไดข้องธุรกิจดา้น

วิศวกรรมในปี 2564 มีรายไดล้ดลง  

และมีรายไดด้อกเบียรบัจากการใหกู้ย้ืมเงนิแก่บรษิทัทีเกียวขอ้ง ซงึช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 ไม่มีรายไดด้อกเบีย  

รายได้ตามงบการเงินรวม 

สาํหรับงวด 9 เดือน สนิสดุวนัที 30 กนัยายน 

2563 

(สอบทาน/ปรบัปรุงใหม่) 

2564 

(สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 304.51 15.04 388.25 36.33 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 304.51 15.04  311.55  29.16 

โรงไฟฟ้าขยะ - -  76.70  7.17 

รายได้จากการขายเครืองจกัรและ

ให้บริการวิศวกรรมก่อสร้าง 

1,668.41 82.40 633.72 59.31 

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัร  1,287.50  69.59  372.12  34.83 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสรา้ง  380.91  18.81  261.60  24.48 

รายได้จากการให้บริการ 6.38 0.32 9.89 0.93 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเครืองและ

งานซ่อมบาํรุง 

6.38 0.32 9.89 0.93 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 1,979.30 97.76  1,031.86  95.57 

รายไดอื้นๆ1 45.27 2.24  36.67  3.43 

รายได้รวม 2,024.57 100.00 1,068.53 100.00 

หมายเหต:ุ    1 รายไดอ้ืนๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการใหเ้ช่า/ใหบ้ริการกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายไดค้่าปรบัจากการยกเลิกสญัญา ดอกเบียรบัจากเงินฝากสถาบนัการเงิน/จาก

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั และกาํไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ 

2.2 งานทยีังไม่ได้ส่งมอบ 
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ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีงานดา้นวิศวกรรมทียงัมิไดส่้งมอบตามมลูค่าสญัญาคงเหลือทีคาดว่าจะ

รบัรูร้ายได ้จาํนวนรวม 504.58 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ประเภทโครงการ 
มูลค่าสญัญาคงเหลือทคีาด

ว่าจะรับรู้รายได้ (ล้านบาท) 

1. โครงการสถานทีฝังกลบขยะชมุชน และอตุสาหกรรม Gingin 

Waste Management Facility ในประเทศออสเตรเลีย 

56.57 

2. โครงการผลิตเชือเพลิง Biofusion 97.06 

3. โครงการอืนๆ 350.95  

รวม 504.58 

 

2.3 ต้นทุนขายและให้บริการ และอัตรากาํไรขันต้น 

สาํหรับงวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กันยายน 2564 และงวดเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายและ

ใหบ้รกิารรวม เท่ากับ 814.40 ลา้นบาท และ 1,706.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้เท่ากบัรอ้ยละ 21.07 

และรอ้ยละ 13.81 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงาน ตามลาํดบั  

กาํไรขนัตน้จากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า สาํหรบังวด 9 เดือนสินสดุ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2564 มีกาํไร

ขันตน้เท่ากับ 64.43 ลา้นบาท (อัตรากาํไรขันตน้รอ้ยละ 21.16) และ 99.82 ลา้นบาท (อัตรากาํไรขันตน้รอ้ยละ 25.71) 

ตามลาํดบั โดยมีกาํไรขนัตน้เพิมขึนเท่ากับ 35.39 ลา้นบาท คิดเป็นเพิมขึนรอ้ยละ 54.93 เนืองจากมีการรบัรูร้ายไดจ้าก

การจาํหน่ายไฟฟ้าเพิมขึนในปี 2564 จากโครงการโรงไฟฟ้าขยะทีรบัรูร้ายไดใ้นเชิงพาณิชยแ์ลว้ในปี 2564 และในไตรมาส

ท ี4 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯไดเ้ขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอีกจาํนวน 7.4 เมกะวตัต ์ซึงจะเรมิรบัรูร้ายไดใ้นปี

ไตรมาสที 4 ปี 2564 เช่นกนั  

กาํไรขนัตน้จากธุรกิจดา้นวิศวกรรม สาํหรบังวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กันยายน 2563 และ 2564 มีกําไรขันตน้

เท่ากับ 206.05 ลา้นบาท (อัตรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 12.35) และ 115.55 ลา้นบาท (อตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 18.23) โดย

กาํไรขนัตน้ลดลงเท่ากับ 90.50 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง 43.92 เนืองจากรายไดจ้ากธุรกจิดา้นวิศวกรรมลดลงคิดเป็นรอ้ยละ

62.02  

อย่างไรก็ตามในงวด 9 เดือนสินสดุ ณ 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีอตัรากาํไรขนัตน้เพมิขึน เมอืเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อนเนืองจากอตัรากาํไรขนัตน้ของธุรกิจขายไฟฟ้า และ ธุรกิจขายเครืองจกัรและใหบ้รกิารวิศวกรรมก่อสรา้ง 

มีการเพมิขึนในอตัราทีสงูกว่าการลดลงของอตัรากาํไรขนัตน้จากตน้ทนุใหบ้ริการ สามารถสรุปไดใ้นตารางดงันี 
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งบการเงินรวม 

ต้นทุนขายและให้บรกิาร 

ไตรมาส 3/2563 

(สอบทาน/ปรบัปรุงใหม่) 

ไตรมาส 3/2564 

(สอบทาน) 

ล้านบาท 
อัตรากาํไรขนัต้น 

(ร้อยละ) 
ล้านบาท 

อัตรากาํไรขันต้น 

(ร้อยละ) 

ตน้ทนุขายไฟฟ้า 240.08 21.16 288.43 25.71 

ตน้ทนุขายเครอืงจกัรและใหบ้รกิารวิศวกรรมก่อสรา้ง 1,462.36 12.35 518.17 18.23 

ตน้ทนุใหบ้ริการ 3.60 43.57 7.80 21.13 

รวม 1,706.04 13.81 814.40 21.07 

 

2.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

สาํหรบังวด 9 เดือนสินสดุ ณ 30 กนัยายน 2564 และงวดเดียวกนัของปีก่อน กลุ่มบรษัิทฯ มีค่าใชจ่้ายในการบรหิาร

เท่ากบั 116.52 ลา้นบาท และ 115.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.91 และรอ้ยละ 5.72 ของรายไดร้วม

ตามลาํดบั สามารถสรุปไดใ้นตารางดงันี 

งบการเงินรวม 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 

ไตรมาส 3/2563 

(สอบทาน/ปรบัปรุงใหม่) 

ไตรมาส 3/2564 

(สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 26.17 16.99 42.57 36.53 

ค่าธรรมเนียมและค่ารบัรอง1 9.72 9.40 9.30 7.98 

ค่าจา้งบริการและค่ารบัเหมา2 34.47 32.01 4.98 4.27 

ค่าทีปรกึษาและผลตอบแทนกรรมการ 5.37 4.30 18.77 16.11 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3.06 3.08 4.52 3.88 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ3 37.06 34.22 36.38 31.23 

รวม 115.85 100.00 116.52 100.00 

หมายเหต:ุ  

1. ค่าธรรมเนียมและค่ารบัรอง ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินสมทบกองทนุวิสาหกิจชุมชน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและทีดิน และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นตน้ 

2. ค่าจา้งบริการและค่ารบัเหมา ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าจา้งงานบริการสาํนกังานส่วนกลางซึงจ่ายใหแ้ก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั ในระหว่างปี 2561-2563 

ก่อนการจัดโครงสรา้งกลุ่มบริษัทฯ ในเดือนพฤษภาคม  2563 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า และค่าจา้งบริการรกัษาความ

ปลอดภยั เป็นตน้ 

3. ค่าใชจ่้ายอืนๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าเบียประกนัภยั ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซงึเป็นผลจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนั

สินงวด ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง/ทพีกั และค่าใชจ้่ายซ่อมแซมบาํรุงรกัษาสาํนกังาน เป็นตน้  

 

2.5 กาํไรสุทธ ิ

สาํหรับงวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กันยายน 2564 และงวดเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัทฯมีกาํไรสุทธิเท่ากับ 

103.17 ล้านบาท และ 159.34 ลา้นบาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร ้อยละ 9.66 และร้อยละ 7.87 

ตามลาํดบั 

สาํหรบังวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกาํไรสุทธิลดลงจาํนวน 56.17 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 35.25 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัเนืองจากเป็นช่วงปลายของงานโครงการ EPC ทีมีอยู่เดิม 

แต่อย่างไรก็ตามสาํหรบัธุรกิจไฟฟา้มีกาํไรเพิมขึนจากทงัจาํนวนโรงไฟฟ้าทีเพิมขึนและประสิทธิภาพในการผลิตทีเพิมขึน 
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ทงันี กาํไรสทุธิส่วนของบริษัทใหญ่สาํหรบังวด 9 เดือน สินสดุ ณ 30 กันยายน 2564 และงวดเดียวกันของปีก่อน 

เท่ากับ 101.37 ลา้นบาท และ 47.76 ลา้นบาท ตามลาํดับ เพิมขึนจาํนวน 53.61 ลา้นบาท คิดเป็น 112% เนืองจากใน

เดือนมิถนุายน 2563 มีการปรบัโครงสรา้งการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั ทาํใหม้ีกาํไรสทุธิส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้

อืน จาํนวน 120.63 ลา้นบาท 

3. ฐานะทางการเงนิ 

3.1 สินทรัพย ์

ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมจาํนวน 3,025.06 ลา้นบาท โดยสินทรพัยห์ลกัรายการทีดิน อาคาร

และอุปกรณ ์จาํนวน 1,195.25 ลา้นบาท ลูกหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวียนอนืจาํนวน 834.18 ลา้นบาทและงานระหว่าง

ก่อสรา้ง จํานวน 34.30 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 39.51 รอ้ยละ 27.58 และ รอ้ยละ 1.13 ต่อสินทรัพย์รวม 

ตามลาํดบั 

3.2 หนีสิน 

ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีหนีสินรวมจาํนวน 1,116.95 ลา้นบาท ซึงหนีสินส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เจา้หนี

การคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอืนคดิเป็นรอ้ยละ 32.87 ของหนสิีนรวม และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิ คิดเป็นรอ้ยละ 62.86 

ของหนีสินรวม 

3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ือหุน้จาํนวน 1,908.07 ลา้นบาท  โดยส่วนของผูถ้ือหุน้เพิมขึนจาก ณ 

สินปีก่อน 1,317.30 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 222.98 มีสาเหตุหลกัจากการเรียกชาํระเงินค่าหุน้เพิมทุนและเสนอขายหุน้ต่อ

ประชาชนครงัแรก 

3.4 งบกระแสเงนิสด 

ณ 30 กนัยายน 2564 บรษัิทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด และปลายงวด จาํนวน 37.29 ลา้นบาท 

และ 681.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน (99.37) ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมา

จากกระแสเงินสดรบัจากกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 183.08 ลา้น

บาท และมีกระแสเงินสดลดลงจาํนวน (246.69) ลา้นบาท จากการเพิมขึนของเงินทุนหมนุเวียนสุทธิซึงมีสาเหตุหลักมา

จากยอดลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนเพิมขึน (337.56) จากลูกหนีการคา้กลุ่มธุรกิจดา้นวิศวกรรมทียงัไม่ไดเ้รียกเก็บตาม

สญัญา และยอดหนีสินหมุนเวียนทีลดลงจาํนวน (59.16) ลา้นบาท ซึงคือยอดภาษีคา้งชาํระทีมีการชาํระในปลายเดือน

มีนาคม 2563  ในขณะทีมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได ้(35.76) ลา้นบาท นอกจากนบีริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) 

กิจกรรมลงทุนจาํนวน (76.35)  ลา้นบาท และ มีกระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 818.60 ลา้นบาท 

จากการรบัชาํระเงินค่าหุน้เพิมทุนและเสนอขายหุน้ต่อประชาชนครงัแรก สามารถสรุปไดใ้นตารางดงันี 
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4. อัตราส่วนทางการเงนิทีสาํคัญ 

 

รายการ 

 

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสนิสุด 

วันท ี31 ธันวาคม 2563 

(ให้ความเชือมัน/ปรบัปรุงใหม่)1 

 

สาํหรับ 9 เดือนสนิสดุ 

วันท ี30 กันยายน 2564 

(สอบทาน) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.65 2.19 

อตัรากาํไรขนัตน้ (รอ้ยละ) 13.88 21.07 

อตัรากาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 7.93 9.66 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ) 36.94 11.50 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 2.29 0.59 

หมายเหต ุ:  1
 
 งบการเงินรวมเสมือน สาํหรบัปี 2562 และ 2563 ทีนาํมาแสดงเปรยีบเทียบเป็นตวัเลขทีมีการปรบัปรุงใหม่ ซึงแสดงไวใ้นรายงานการใหค้วามเชือมนัของ

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตต่อการรวบรวมขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนทีรวมอยู่ในหนงัสือชชีวน 

 

 

 

รายการ 

สาํหรับงวด 9 เดือนสนิสดุ 

30 กันยายน 2563 

(สอบทาน//ปรบัปรุงใหม่) 

30 กันยายน 2564 

(สอบทาน) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  81.03 (99.37) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (310.56) (76.35) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 168.77 818.60 

ผลกระทบของอัตราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

0.74 1.06 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วนัที 1 มกราคม 94.62 37.29 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 กันยายน 34.60  681.23 


