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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการของบริษัทเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงนิสดของบริษัท
ทีจ่ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย รวมถึงแนวปฏิบตัทิางการบญัชีทีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชี  
ผูล้งทุนควรศึกษาการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการในส่วนนีป้ระกอบกบังบการเงินทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ และงบ
การเงนิระหว่างกาลทีย่งัมิไดต้รวจสอบ ตลอดจนหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถึงหวัขอ้ 4.12 - ขอ้มูลจากงบ
การเงนิและอตัราส่วนทางการเงนิทีส่  าคญั ทัง้นี ้ผลการด าเนนิงานในอดตีมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 

4.1 ภาพรวมฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้ง 9 แห่ง (กลุ่มบริษัท) ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน โดย ณ วนัที่ 31 
พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในเขตพืน้ที่อ  าเภอท่าฉาง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ที่เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชยแ์ลว้ 3 โครงการ ก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 29.7 เมกะวตัต ์โดยมีปรมิาณไฟฟ้าที่จ  าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
(กฟภ.) ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว รวม 20.3 เมกะวัตต ์ภายใตร้ะบบการรบัซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff 
(FiT) ตลอดอายุสัญญา และสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะสัน้แบบปีต่อปี ไม่เกิน 2 ปี (ลงนามเดือนพฤษภาคม 2565) จ านวน 
6.0 เมกะวัตต ์ ภายใตร้ะบบการรบัซือ้ไฟฟ้าแบบคงที่ที่อัตราขายไฟ 2.20 บาทต่อหน่วย  และโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ
ชุมชน 3 โครงการ ไดแ้ก่ จงัหวดัสระแกว้ จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัราชบุรี  ที่อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการ โดยเมื่อวนัท่ี 2 
มิถุนายน 2565 ทางคณะกรรมการก ากบัพลงังาน (กกพ.) ไดอ้อกระเบียบคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานว่าดว้ยการรบั
ซือ้ไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชมุชนแลว้  และขัน้ตอนต่อไป กกพ. จะออกประกาศเพื่อการรบัซือ้ไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าขยะชุมชน จากผูย้ื่นขอผลิตไฟฟ้าตามรายชื่อโครงการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดตามกรอบหลักการเงื่อนไข และ
อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าที่ กพช. ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนทัง้ 3 แห่งของกลุ่มบริษัทเป็นผูย้ื่นขอผลิตไฟฟ้า
ตามรายชื่อโครงการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมเขา้ประมลูโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะชมุชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีเก่ียวขอ้งอีก  4 โครงการ   

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชมุชนของกลุ่มบรษิัท รวมทัง้ 10 โครงการ มีดงันี ้  

โรงไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล ด าเนิน   
การโดย 

ท่ีตัง้ 
โครงการ 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
(เมกะวตัต)์   

วนัท่ีเริ่มตน้ซือ้
ขายไฟฟา้ 

วนัท่ีสญัญาซือ้
ขายไฟฟา้สิน้สดุ 

1. บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) TGE สรุาษฎรธ์านี 9.9  8 พ.ค. 2557 7 ม.ค. 2573 

2. บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร ์กรีน จ ากดั TPG สรุาษฎรธ์านี 9.9  7 พ.ย. 2562 6 มี.ค. 2578 
3. บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร ์จ ากดั TBP สรุาษฎรธ์านี 9.9  25 พ.ค. 2564 24 พ.ค. 2584 

รวมท้ังสิน้  29.7    

โรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะชมุชน ด าเนินการ
โดย 

ท่ีตัง้ 
โครงการ 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
(เมกะวตัต)์   สถานะโครงการ 

4. บริษัท ท่าฉาง เอนเนอรย์ี ่โซลชูนั จ ากดั TES SKW สระแกว้ 8.0  
อยู่ระหว่างการพฒันา  

รอขอใบอนญุาตท่ีส าคญั/1 
5. บริษัท ท่าฉาง เอนเนอรย์ี ่โซลชูนั(ราชบรุี) จ ากดั TES RBR ราชบรุ ี 8.0  
6. บริษัท ท่าฉาง เอนเนอรย์ี ่โซลชูนั(ชมุพร) จ ากดั TES CPN ชมุพร 6.0  
7. บริษัท ท่าฉาง เอ็นเนอรย์ี ่โซลชูั่น (ชยันาท) จ ากดั TES CNT ชยันาท - 

อยู่ระหว่างการเตรียมเขา้ประมลู
โครงการกบัองคก์รปกครอง

ทอ้งถิ่น (อปท.) ในแต่ละพืน้ท่ี/2  

8. บริษัท ท่าฉาง เอ็นเนอรย์ี ่โซลชูั่น (ปราจีนบรุี) จ ากดั TES PRI ปราจีนบรุ ี - 

9. บริษัท ท่าฉาง เอนเนอรย์ี ่โซลชูนั (อบุลราชธานี) จ ากดั TES UBN อบุลราชธานี - 
10. บริษัท ท่าฉาง เอนเนอรย์ี ่โซลชูนั (ท่าจีน) จ ากดั TES TCN สมทุรสาคร - 

รวมท้ังสิน้ 51.7   
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หมายเหต ุ:  
/1 บริษัทย่อยทัง้ 3 แห่งไดร้บัคดัเลือกจากองคก์รปกครองทอ้งถิ่น (อปท.) ในแต่ละพืน้ท่ี ใหเ้ป็นผูด้  าเนินการโครงการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแลว้ และอยู่

ระหว่างรอ กกพ. ออกประกาศเพื่อการรบัซือ้ไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าขยะชมุชน และเขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบักฟภ.  
/2  รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.2.1 หวัขอ้ 1.4.7 โครงการในอนาคต 

ปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่งของกลุ่มบรษิัทท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบั กฟภ. ในฐานะผูผ้ลิต
ไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) ประเภท Non-Firm โดยมีโครงสรา้งราคาในรูปแบบ FiT ตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า (PPA) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1. อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าส่วนคงที่ (FiT fixed) อา้งอิงจากตน้ทนุค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษา
ซึ่งจะคงที่ตลอดอายสุญัญารบัซือ้ไฟฟ้า 

2. อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าส่วนผนัแปร (FiT variable) อา้งอิงจากตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะปรบั
เพิ่มขึน้ต่อเนื่องตามอตัราเงินเฟ้อขัน้พืน้ฐาน (Core Inflation) ทกุปี 

3. อัตรารับซือ้ไฟฟ้าพิเศษ (FiT Premium) เป็นส่วนเพิ่มจากอัตรารับซือ้ไฟฟ้าปกติส าหรับโครงการเชือ้เพลิง 
ชีวมวลใน 8 ปีแรกนบัจากวนัท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) เท่านัน้  

นอกจากการขายไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวดังกล่าวแลว้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โครงการ
โรงไฟฟ้า TBP ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะสัน้แบบปีต่อปี ไม่เกิน 2 ปี จ านวน 6.0 เมกะวตัต ์ ภายใตร้ะบบการรบัซือ้
ไฟฟ้าแบบคงที่ที่อตัราขายไฟ 2.20 บาทต่อหน่วย   

โครงสรา้งราคาขายไฟฟ้าปี 2565 ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่ง ตามสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าระยะยาว ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565  

หมายเหต:ุ  
/1 อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าพิเศษ (FiT Premium) ของโครงการโรงไฟฟ้า TGE ครบก าหนดเมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2565 
/2 โครงการโรงไฟฟ้า TBP ไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า) กบักฟภ. เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขนาด 6 เมกะวตัต ์โดย
เป็นการรบัซือ้ปีต่อปี ไม่เกิน 2 ปี ในรูปแบบ Non-Firm ซึ่งมีอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าเท่ากบั 2.20 บาทต่อหน่วย 

รายไดร้วม 

ในปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วม (หลังปรบัปรุงรายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสัญญาสัมปทาน) รวม
จ านวน 347.5 ล้านบาท 656.6 ล้านบาท และ 806.0 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ีย (Compound 
annual growth rate: CAGR) รอ้ยละ 52.3 ต่อปี รายไดร้วมประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รายไดจ้ากการขายน า้
และไอน า้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการก าจดัขยะ และรายไดอ้ื่น โดยรายไดข้องหลกัของกลุ่มบริษัทมาจากรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลคิดเป็นรอ้ยละ 90 ของรายไดร้วมหลงัปรบัปรุง รองลงมาไดแ้ก่รายไดจ้ากการขายน า้และไอ
น า้ ซึ่งเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า และรายไดจ้ากการใหบ้ริการก าจดัขยะ ซึ่งกลุ่มบริษัทเริ่ม
ใหบ้ริการรบัก าจดัขยะส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จงัหวดัสระแกว้ ในปี 2563  รายไดร้วมที่เพิ่มขึน้ในช่วงปี 2562 -
2564 เป็นผลมาจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ทยอยเริ่มจ าหน่ายไฟเชิงพาณิชยใ์นแต่ละปี  

โครงการ 
FiT (บาท/หน่วย) FiT Premium (บาท/หน่วย) 

(วนัสิน้สดุ - 8 ปีแรกนบัจาก COD) 
FiT รวม 

(บาท/หน่วย) FiTF FiTV,2565
 FiT 

TGE 2.39 1.8931 4.2831 -/1 4.2831 

TPG 2.39 1.8931 4.2831 0.30 (6 พ.ย. 2570) 4.5831 
TBP/2 2.39 1.8931 4.2831 0.30 (24 พ.ค. 2572) 4.5831 
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ส าหรบัปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดค้่าก่อสรา้งตามสัญญาสัมปทาน) จ านวน 656.6 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 309.1 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 88.9 จากปี 2562 รายไดร้วมของบรษิัทประกอบดว้ยรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าชีวมวล
จ านวน 644.9 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารก าจดัขยะ จ านวน 6.0 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นจ านวน 5.7 ลา้นบาท รายได้
รวมที่เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า TPG เต็มปี ซึ่งมีก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 
เมกะวัตต ์และปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย กฟภ. 9.7 เมกะวัตต ์ที่เริ่มเปิดจ าหน่ายไฟเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤศจิกายน 2562 
นอกจากนั้นในปี 2563 กลุ่มบริษัทเริ่มมีรายไดจ้ากการให้บริการรับก าจัดขยะของโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดสระแกว้ 
จ านวน 6.0 ลา้นบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีก าลังการผลิตไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยร์วม
ทัง้สิน้ 19.8 เมกะวตัต ์ปรมิาณไฟฟ้าที่จ  าหน่ายใหแ้ก่ กฟภ. รวม 16.9 เมกะวตัต ์

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดค้่าก่อสรา้งตามสัญญาสัมปทาน) จ านวน 806.0 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 149.4 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.8 จากปี 2563 รายไดร้วมของบรษิัทประกอบดว้ยรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าชีวมวล
จ านวน 771.4 ลา้นบาท โดยในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์พิ่มขึน้ 1 โครงการ ไดแ้ก่ 
โครงการโรงไฟฟ้า TBP ที่มีขนาดก าลังการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวัตต ์ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายกฟภ. ภายใตส้ัญญา PPA 
จ านวน 3.4 เมกะวตัต ์โดยไฟฟ้าส่วนที่เหลือขายใหแ้ก่บริษัท ท่าฉางสวนปาลม์น า้มนัอุตสาหกรรม จ ากัด (“TCP”) ซึ่งเป็น
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในราคาอา้งอิงจากราคาไฟฟ้าที่กลุ่มบรษิัทซือ้จาก กฟภ.  และรายไดจ้ากการจ าหน่ายน า้ และไอน า้ ซึ่ง
เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ TCP และบรษิัท ท่าฉางรบัเบอร ์จ ากดั  (“TCR”) ซึ่งเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ส าหรบัธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชมุชนกลุ่มบริษัทโดย TES SKW มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัก าจดัขยะจ านวน 8.3 ลา้นบาท และ
รายไดอ้ื่นจ านวน 26.3 ลา้นบาท 

ส าหรบัช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดค้่าก่อสรา้งตามสญัญาสมัปทาน) จ านวน  
232.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 69.1 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 42.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายไดใ้นช่วง 3 เดือนแรก
ของปี 2565 ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 โครงการ (TGE TPG และ TBP) จ านวน 219.3 
ลา้นบาท ในขณะที่ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเพียง 2 โครงการ (TGE 
และ TPG) เท่านัน้ โดยโรงไฟฟ้า TBP เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤษภาคม 2564 นอกจากรายไดจ้ากการขายไฟ
แลว้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน า้และไอน า้ ซึ่งเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิต
กระแสไฟฟ้า  

 

 หมายเหต ุรายไดร้วมไม่รวมรายไดค้่าก่อสรา้งตามสญัญาสมัปทาน 
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หน่วย: ลา้นบาท 
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ก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสทุธิ 

ในปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาจากก าไรก่อนค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย 
ดอกเบีย้และภาษีเงินได ้(Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization หรือ EBITDA) จ านวน 158.7 
ลา้นบาท 309.9 ลา้นบาท และ 374.8 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA Margin) ที่รอ้ย
ละ 47.2 รอ้ยละ 47.6 และรอ้ยละ 48.1 ตามล าดับ และกลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิในระหว่างปี 2562 - 2564  (หลังปรบัปรุง
รายการพิเศษจากเหตุการณไ์ฟไหม้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหนัไอน า้ ในปี 2564) จ านวน 94.3 ลา้นบาท 166.9 ลา้นบาท 
และ 207.8 ลา้นบาท ตามล าดบั  ภาพรวมการเพิ่มขึน้ของก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมฯ (EBITDA) และก าไรสทุธิ 
มาจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ทยอยเปิดด าเนินงานเชิงพาณิชยใ์นแต่ละปี  

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนค่าเสือ่มราคา ดอกเบีย้ และภาษี  ก าไรสทุธหิลงัปรบัปรุงรายการพเิศษ 

 
 

ส าหรบัปี 2563 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 166.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 72.6 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้
ของก าไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากการรบัรูร้ายไดเ้ต็มปีของโรงไฟฟ้าชีวมวล TPG ประกอบกับในปี 2563 กลุ่มบริษัทเริ่ม
ใหบ้ริการรบัจา้งจ ากัดขยะส าหรบัโรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัสระแกว้  อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 อตัราก าไรสทุธิเท่ากบัรอ้ย
ละ 25.7 ปรบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 28.1 ในปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัทรบัรู ้
เป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนแทนการรบัรูเ้ป็นตน้ทนุสินทรพัยเ์นื่องจากโรงไฟฟ้า TPG ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
ในปี 2564 กลุ่มบรษิัทมีก าไรสทุธิปรบัปรุงรายการพิเศษจ านวน 207.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 40.9 ลา้นบาท และอตัรา
ก าไรสุทธิหลังปรับปรุงรายการพิเศษเท่ากับรอ้ยละ 26.7 ก าไรสุทธิที่ เพิ่มขึน้ในปี 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า TBP ในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่มีขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์ประกอบ
กบัการควบคมุตน้ทนุเชือ้เพลิงโดยกลุ่มบรษิัทมีการปรบัเพิ่มประเภทวตัถดุิบจากเดิมที่ใชท้ะลายปาลม์เป็นหลกั โดยไดเ้ริ่มใช้
วตัถดุิบประเภทไมส้บัเพื่อเป็นเชือ้เพลิงเพิ่มมากขึน้ในช่วงที่วตัถดุิบจากปาลม์มีราคาสงูขึน้  

ส าหรบัช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบรษิัทมีก าไรก่อนค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่าย ตน้ทนุทางการเงิน และภาษี
เงินได ้จ านวน 98.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 18.8 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราก าไรจากการด าเนินงาน  (EBITDAM) ที่รอ้ยละ 44.5 
ตามล าดบั และมีก าไรสทุธิ 51.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 15.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และอตัรา
ก าไรสทุธิที่รอ้ยละ 23.3  ลดลงจากรอ้ยละ 27.4 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปิดระบบสายส่งเป็นครัง้คราวจาก
การปรบัปรุงถนนของกรมทางหลวง ส่งผลใหบ้รษิัทไม่สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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ฐานะการเงิน 

รายการ 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ม.ีค. 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
สินทรพัย ์ 2,201.9  100.0  2,690.4  100.0 2,748.1 100.0 2,789.5 100.0 

หนีส้ิน 1,436.5  65.2  1,810.5  67.3 1,664.9 60.6 2,022.4 72.5 
ส่วนของผูถื้อหุน้  765.4  34.8  879.9  32.7 1,083.2 39.4 767.1 27.5 

ณ สิน้ปี 2562 - 2564 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 2,201.9 ลา้นบาท 2,690.4 ลา้น
บาท 2,748.1 ลา้นบาท และ 2,789.5 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรพัยห์ลกัของกลุ่มบริษัทไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลกูหนีก้ารคา้ เชือ้เพลิงและวสัดสุ ารองคลงั ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ซึ่งมีสดัส่วนรวมกนัคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 87 – 
95 ของสินทรพัยร์วมทัง้หมด 

สินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2562 มีจ านวน 2,201.9 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 
เครื่องจกัรและอปุกรณข์องโรงไฟฟ้า TPG จ านวน 1,826.7 ลา้นบาท และลกูหนีก้ารคา้จ านวน 183.0 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นลกูหนีจ้ากการขายไฟฟ้า และลกูหนีก้รมสรรพากรที่ทางกลุ่มบรษิัทอยู่ระหว่างการรอขอหกักลบภาษีซือ้กบัภาษีขาย 

สินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2563 มีจ านวน 2,690.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 488.5 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ของอาคารและอุปกรณจ์ านวน 228.3 ลา้นบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างก่อสรา้งและ
ติดตัง้โครงการโรงไฟฟ้า TBP ที่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2564 และการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัสระแกว้ ไดแ้ก่ เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัในการออกหนงัสือค า้ประกนั จ านวน 
57.3 ลา้นบาท ตน้ทนุสญัญาที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยส์ทุธิ จ านวน 68.6 ลา้นบาท และสิทธิในการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน 
จ านวน 56.9 ลา้นบาท เป็นตน้ 

สินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2564 มีจ านวน 2,748.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2563 จ านวน 57.7 ลา้นบาท โดยส่วน
ใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของเชือ้เพลิงและวสัดสุ ารองคลงัจ านวน 61.1 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการส ารองวตัถุดิบชีวมวลในช่วงฤดกูาล
เก็บเก่ียว (เดือนเมษายน - กันยายน) เพื่อรองรบัการผลิตไฟฟ้าทัง้ 3 โครงการ ในช่วงปลายปีถึงไตรมาส 1 ของแต่ละปีซึ่งจะ
เป็นช่วงที่ผลผลิตปาลม์ออกนอ้ย การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้จ านวน 28.7 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุสญัญาที่รบัรู ้
เป็นสินทรพัยข์องโรงไฟฟ้าขยะชมุชน จ านวน 16.3 ลา้นบาท  

สินทรพัยร์วม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 2,789.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2564 จ านวน 41.4 ลา้น
บาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 90.7 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทส ารองไวเ้พื่อใชใ้น
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีก าหนดจ่ายเงินภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 จ านวน 243 ลา้นบาท และก าหนดจ่าย
ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 จ านวน 124.8 ลา้นบาท 

ณ สิน้ปี 2562 - 2564 และวันที่  31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี ้สินรวม 1,436.5 ล้านบาท 1,810.5 ล้านบาท 
1,664.9 ลา้นบาท และ 2,022.4 ลา้นบาท ตามล าดับ หนีสิ้นที่ส  าคัญของบริษัทประกอบดว้ย เจา้หนีก้ารคา้ เงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงิน และเงินกูร้ะยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นตน้ 

หนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2562 มีจ านวน 1,436.5 ลา้นบาท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส าหรบัการลงทนุพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล TPG และ TBP  
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หนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2563 มีจ านวน 1,810.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 374.0 ลา้นบาท โดยส่วน
ใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้จากเงนิกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทนุในระยะแรกของการพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โดยเมื่อกลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ท าสัญญา PPA แลว้กลุ่มบริษัทจะใชเ้งินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเป็นแหล่ง
เงินทนุหลกั (Project Finance) และการใชม้าตรฐานรายงานการทางเงนิ ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรก 
ส าหรบัรายการหนีสิ้นตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าที่มีอายมุากกว่า 12 เดือน  

หนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2564 มีจ านวน 1,664.9 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2563 จ านวน 145.6 ลา้นบาท โดยลดลง
จากการทยอยช าระคืนเงินกูจ้  านวน 186.3 ลา้นบาท ภายหลังโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 โครงการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย ์และการลดลงของเจา้หนีค้่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจ านวน 38.3 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 กลุ่มบรษิัทมีเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันเพิ่มขึน้จ านวน 76.8 ลา้นบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในช่วงแรกส าหรับการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนทั้ง 3 แห่ง และเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรส าหรับการซ่อม
เครื่องจกัรที่เสียหายจากเหตกุารณไ์ฟไหมเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนัไอน า้ (Steam Turbine) 

หนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 2,022.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2564 จ านวน 357.5 ลา้นบาท 
โดยหลกัเป็นรายการเงินปันผลคา้งจ่ายจ านวนรวม 367.8 ลา้นบาท ซึ่งมีก าหนดจ่ายภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 จ านวน 
243 ลา้นบาท และก าหนดจ่ายภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 จ านวน 124.8 ลา้นบาท  

ณ สิน้ปี 2562 – 2564 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ จ านวน 765.4 ลา้นบาท 879.9 ลา้น
บาท 1,083.2 ลา้นบาท และ 767.1 ลา้นบาท  ตามล าดบั ส่วนของผูถื้อหุน้ในช่วงปี 2562 – 2564 ปรบัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง
จากก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท นอกจากนั้น ในปี 2563 บริษัทไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมจ านวน 139.2 ลา้นบาท ส่งผลให้
บริษัทมีทุนช าระแลว้จ านวน 800 ลา้นบาท และในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หุน้ละ 237.5 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 800,000 หุน้ มลูค่ารวม 190 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2564 บรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 
203.3 ลา้นบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของก าไรเบ็ดเสรจ็ในปี 2564 จ านวน 203.3 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 767.1 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2564 จ านวน 316.1 ลา้น
บาท เนื่องจากการประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรบัหุน้จ านวน 1,600 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.151875 บาท มลูค่า
รวม 243 ลา้นบาท และเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัหุน้จ านวน 1,600 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.078 บาท มลูค่ารวม 124.8  
ลา้นบาท รวมเงินปันผลจ่าย 367.8 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีก าไรเบ็ดเสร็จส าหรบัช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 
จ านวน 51.6 ลา้นบาท  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน ณ สิน้ปี 2562 – 2564 และณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565  เท่ากับ 1.88 เท่า 2.06 เท่า 1.54 เท่า 
และ 2.64 เท่า ตามล าดบั อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุท่ีปรบัตวัเพิ่มขึน้ในปี 2563 เป็นผลจากเงินกูย้ืมระยะยาวที่เพิ่มขึน้เพื่อใชใ้น
การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ในขณะที่อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนที่ลดลงจาก 2.06 เท่าในปี 2563 เป็น 1.54 เท่า ในปี 2564 
เนื่องจากการลดลงของเจา้หนีค้่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและการทยอยช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบกับ
กลุ่มบรษิัทมีก าไรเพิ่มขึน้ส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนที่ปรบัเพิ่มขึน้เป็น 2.64 เท่า เนื่องจากการประกาศจ่ายเงิน
ปันผลท าใหบ้รษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงและหนีสิ้นรวมที่เพิ่มขึน้จากเงินปันผลคา้งจ่าย โดยบรษิัทมีก าหนดจ่ายปันผลใน
เดือนเมษายน ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มเตมิ  อย่างไรก็ตาม ภาระหนีสิ้นท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่าว
ไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนดังกล่าว โดยธนาคารจะพิจารณาจากงบการเงินประจ าปีของบริษัท 
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ประกอบกับภายหลังการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ บริษัทมีแผนจะน าเงินบางส่วนที่ไดร้ับจากการเสนอขาย
หลกัทรพัยใ์นครัง้นีไ้ปช าระคืนเงินกูย้ืมจากธนาคาร ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทมีหนีสิ้นลดลง 

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 300 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 600 
ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท เพื่อรองรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครัง้นี ้ภายหลงัการ
เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าวบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 1,100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้
สามญัจ านวน 2,200 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

4.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีทีส่ าคัญ 

ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทไดน้ านโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) 
และฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่องสญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ิธีรบัรูผ้ลกระทบสะสมจาก
การปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) 
ทั้งนีฐ้านะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัปี 2561 – 2562 ที่แสดงเปรียบเทียบ เป็นขอ้มูลที่จัดท าภายใต้
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัเดิมก่อนการน ามาตราฐานฉบบัใหม่มาถือปฏิบตัิ ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถกระท าไดต้าม
ขอ้ก าหนดของมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) กลุ่มบริษัทจะรบัรูก้ารดอ้ยค่าของ
ลกูหนีก้ารคา้ และลกูหนีอ้ื่น ตามประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของสินทรพัยต์ัง้แต่วันที่
กลุ่มบริษัทเริ่มรบัรูล้กูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยการใชว้ิธีอย่าง
ง่าย (Simplified approach) กลุ่มบริษัทได้จัดกลุ่มลูกหนี ้ตามความเส่ียงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่ม
ระยะเวลาที่เกินก าหนดช าระ ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ซึง่พิจารณาจากลกัษณะการช าระเงนิในอดีต ขอ้มลูผล
ขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายช าระของลกูหนี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า (TFRS 16) กลุ่มบริษัทจะรบัรูส้ญัญาเช่าเป็นสินทรพัย์
สิทธิการใชแ้ละหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ส าหรบัสญัญาเช่าที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน ซึ่งประกอบดว้ย สญัญา
เช่าที่ดินส าหรบัโรงไฟฟ้า โดยค่าเช่าที่ช  าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนีสิ้นและตน้ทุนทางการเงิน โดยตน้ทุนทางการเงิน
จะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าดว้ยอัตราดอกเบีย้คงที่จากหนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่ม
บรษิัทจะคิดค่าเส่ือมราคาสินทรพัยสิ์ทธิการใชต้ามวิธีเสน้ตรงตามอายทุี่สัน้กว่าระหว่างอายสิุนทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า  

4.3 การปรับโครงสร้างทางธุรกิจทีส่ าคัญ 

บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ท่าฉางสวนปาลม์น า้มันอุตสาหกรรม จ ากัด (“TCP”) ซึ่งมีผูถื้อหุน้ใหญ่ไดแ้ก่ กลุ่ม
ครอบครวัวนสวุรรณกลุ ภายใตก้ารบรหิารงานของคณุธนากร วนสวุรรณกลุ โดย TCP มีธุรกิจหลกัในการผลิตและสกดัน า้มนั
ปาลม์ ในจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ต่อมาในปี 2554 ครอบครัววนสุวรรณกุล ไดม้ีแนวคิดในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานชีวมวล เพื่อต่อยอดธุรกิจผลิตน า้มนัปาลม์ โดยน าผลพลอยไดจ้ากการผลิตน า้มนัปาลม์ของ TCP เช่น ทะลายปาลม์
เปล่า เสน้ใยปาลม์ มาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า โดย TCP ไดเ้ขา้ท าสัญญาการจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานชีวมวลใหแ้ก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (PPA) จ านวน 7.2 เมกะวัตต ์เป็นระยะเวลา 20 ปี และในปี 2557 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ดงักล่าวไดเ้ริ่มจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เป็นครัง้แรก 
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ในเดือนสิงหาคม 2557 กลุ่มครอบครวัวนสุวรรณกุล มีนโยบายในการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกิจ เพื่อเตรียมความ
พรอ้มในการน าธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย จึงไดจ้ดัตัง้บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่  จ ากัด (“บริษัท” หรือ “TGE”) ขึน้ เพื่อรองรบัแผนการปรบัโครงสรา้ง
ดงักล่าว โดยโอนธุรกิจของ TCP ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน มาด าเนินงานภายใต ้
TGE และในปี 2560 กลุ่มครอบครวัวนสวุรรณกลุ ในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ของ TCP ไดโ้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลพรอ้มใบอนญุาตที่
เก่ียวขอ้งทัง้หมดใหแ้ก่ TGE โดยปัจจุบนั ผูถื้อหุน้ของบริษัท ประกอบดว้ย บุคคลในกลุ่มครอบครวัวนสวุรรณกลุ ถือหุน้รวม
รอ้ยละ 60 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด และบริษัท ทีซีจี โฮลดิง้ส์ จ ากัด (“TCGH”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้ของ
ครอบครวัวนสวุรรณกลุ ถือหุน้รอ้ยละ 40 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด   

ภายหลงัจากการรบัโอนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลจากกลุ่มครอบครวัวนสวุรรณกลุในปี 2560 แลว้ ต่อมาในปี 
2561 บรษิัทไดร้บัโอนหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิัท ท่าฉางไบโอพาวเวอร ์จ ากดั (“TBP”) จากกลุ่มครอบครวัวนสวุรรณกลุเพื่อ
ปรับโครงสรา้งการถือหุ้นให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสรา้งกลุ่มธุรกิจ โดย ณ ขณะนั้น TBP มีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า
พลงังานชีวมวลกบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 20 ปี   

นอกจากนี ้บรษิัทไดเ้ขา้ลงทนุในบรษิัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ ์จ ากดั (“PPP”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 41 ของหุน้ท่ีออกและ
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด โดย PPP ประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับปาลม์ ในรูปแบบ Palm Complex ซึ่งเป็นโครงการอตุสาหกรรม
ปาลม์น า้มนัแบบครบวงจรตัง้อยู่ที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และผูถื้อหุน้ส่วนท่ีเหลือใน PPP ไดแ้ก่ บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั 
(มหาชน) (“PTG”) ซึ่งเป็นบริษัทคา้ปลีกน า้มนัเชือ้เพลิงภายใต ้แบรนด ์“PT”  ถือหุน้รอ้ยละ 40 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่าย
แลว้ทัง้หมด และบริษัท อารด์ี เกษตรพฒันา จ ากัด ถือหุน้รอ้ยละ 9 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด โดย PTG และ
บริษัท อารด์ี เกษตรพัฒนา ถือหุน้หลักโดยกลุ่มครอบครวัรชักิจประการ  ซึ่งไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน  และต่อมาในปี 
2561 บริษัทไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนใน PPP รอ้ยละ 41 ดังกล่าวใหแ้ก่ TCGH เพื่อใหส้อดคลอ้งตามแผนการแยกกลุ่มธุรกิจ 
โดยปัจจบุนั  PPP ด าเนินธุรกิจหลกั Palm Complex และปัจจบุนั PPP มีโรงไฟฟ้า 1 แห่ง ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 7 เมกะ
วตัต ์ ซึ่งมีวตัถปุระสงคใ์นการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรบัการใชง้านภายในโครงการ Palm Complex เท่านัน้    

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ท่าฉาง เทรดดิง้ จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ท่าฉาง พาว
เวอร ์กรีน 2 จ ากัด (“TPG2”)) ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.8 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดใหแ้ก่ TCGH เนื่องจากเดิม 
TPG 2 จดัตัง้ขึน้เพื่อเขา้รว่มประมลูใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลจาก กฟภ. เมื่อ TPG2 ไม่ไดร้บัคดัเลือกและยงั
ไม่มีแผนการประกอบธุรกิจอื่นใดเพิ่มเติม อีกทัง้บรษิัทตอ้งการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิัทใหเ้หลือเฉพาะบรษิัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหรือมีแผนการประกอบธุรกิจที่ชดัเจน จึงปรบัโครงสรา้งโดยขายหุน้ TPG2 ให ้TCGH  ณ ปัจจบุนั TPG2 เปล่ียนชื่อเป็น
บรษิัท ท่าฉาง เทรดดิง้ จ ากดั ถือหุน้โดย TCGH รอ้ยละ 100 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ท่าฉางไบโอฟลูเอล จ ากัด (“TBF”) ในสัดส่วนรอ้ยละ 
99.8 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดใหแ้ก่ TCGH เนื่องจาก TBF ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายชิน้ไมส้บั (Wood 
Chip) ซึ่งใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรบัใชใ้นหมอ้ไอน า้ (Boiler) ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และสามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
โรงไฟฟ้าชีวมวล โดย TBF มีจุดมุ่งหมายที่จะขายไมส้บัที่ผลิตไดใ้หแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมในภาคใตแ้ละภาคกลางตอนล่าง
เป็นหลัก จึงปรบัโครงสรา้งโดยขายหุน้ TBF ให ้TCGH ณ ปัจจุบัน TBF ถือหุน้โดย TCGH รอ้ยละ 100 ของหุน้ที่ออกและ
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 



    บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
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4.4 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

1) รายได้จากการขาย 

กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายในปี 2562 - 2564 จ านวน 336.1 ลา้นบาท 650.9 ลา้นบาท และ 779.7 ลา้นบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย (Compound annual growth rate: CAGR) รอ้ยละ 52.3 ต่อปี โดยรายไดส่้วนใหญ่
ของบริษัทมาจากการจ าหน่ายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องตามการเพิ่มขึน้ของโครงการ
โรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์และในปี 2563 กลุ่มบรษิัทเริ่มมีรายไดจ้ากการรบับรหิารจดัการก าจดัขยะจากโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัสระแกว้   

 
 

รายได ้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 3 เดือนปี 2564 3 เดือนปี 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  334.7   99.5   643.4   98.9  716.3 91.9 161.2 98.7 195.4 88.3 

รายไดจ้ากการขายน า้และไอน า้  1.4   0.5   1.5   0.2  55.1 7.1 0.4 0.2 23.9 10.8 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก าจดัขยะ  -     -     6.0   0.9  8.3 1.0 1.8 1.1 2.0 0.9 

รายไดจ้ากการขายรวม  336.1   100.0   650.9   100.0  779.7 100.0 163.4 100.0 221.3     100.0 

ในปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 336.1 ลา้นบาท โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 โรงไฟฟ้า TPG ซึ่ง
มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์และปริมาณไฟฟ้าที่จ  าหน่ายใหแ้ก่ กฟภ. จ านวน 9.7 เมกะวตัต ์ไดเ้ริ่มจ าหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย ์ส่งผลให ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีก าลังการผลิตไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยร์วมทัง้สิน้ 
19.8 เมกะวตัต ์ปรมิาณไฟฟ้าที่จ  าหน่ายใหแ้ก่ กฟภ. รวม 16.9 เมกะวตัต ์ 

ส าหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 650.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 314.8  ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
93.7 จากปีก่อน จากการรบัรูร้ายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า TPG ไดเ้ต็มปี และในเดือนกุมภาพนัธ ์
2563 เริ่มมีรายไดจ้ากการก าจดัขยะจ านวน 6.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.9 ของรายไดจ้ากการขายรวม ซึ่งเป็นรายไดจ้าก
การใหบ้ริการรบัก าจดัขยะโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จงัหวดัสระแกว้ ที่ด  าเนินงานโดย TES SKW บริษัทย่อยที่บริษัทถือ
หุน้รอ้ยละ 99.97 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึ่งมีหนา้ที่รบัก าจดัขยะชมุชนใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถิ่นต่างๆ 
(อปท.) ในจงัหวดัสระแกว้ ที่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการก าจดัขยะกับในแต่ละอปท. โดย TES SKW จะ
ไดร้ับค่าตอบแทนก าจัดขยะในอัตราตันละ 550 บาทต่อตัน เป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากปีที่ 11 ถึงปีที่ 20 จะทบทวน
ปรบัปรุงอตัราค่าก าจดัขยะมลูฝอยทกุ 5 ปี โดย TES SKW มีสิทธิขอเพิ่มค่าก าจดัขยะตามเงินเฟ้ออีกไม่เกินรอ้ยละ 10 ทกุ 5 

2562 2563 2564 3M 2564 3M 2565

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล รายไดจ้ากการขายน า้และไอน า้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการก าจดัขยะ

หน่วย: ลา้นบาท 

336.1 

 

650.9 
779.7 

163.4 
221.3 
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ปี  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยร์วมทัง้สิน้ 19.8 เมกะวตัต ์และ
ปรมิาณไฟฟ้าที่จ  าหน่ายใหแ้ก่กฟภ.รวม 16.9 เมกะวตัต ์ 

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 779.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 128.8 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
19.8 จากปีก่อน ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 716.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 72.8 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลจาก
ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลของ TBP ที่มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์ซึ่งไดเ้ริ่มจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤษภาคม 2564 และรายไดจ้ากการจ าหน่ายน า้และไอน า้ จ านวน 55.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 53.6 
ลา้นบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้า TBP มีหมอ้ผลิตไอน า้ (Boiler) ขนาดใหญ่ซึ่งมีก าลงัการผลิตไอน า้ที่มากกว่าก าลงัการผลิตไอ
น า้เพื่อส่งต่อไปยงักระบวนการผลิตไฟฟ้า จึงสามารถผลิตไอน า้เพื่อจ าหน่ายทั่วไปได ้และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารก าจดัขยะ
จากโรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 8.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าที่
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยร์วมทัง้สิน้ 29.7 เมกะวตัต ์ปรมิาณไฟฟ้าที่จ  าหน่ายใหแ้ก่กฟภ. รวม 20.3 เมกะวตัต ์ 

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 221.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 57.9 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 195.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
34.2 ล้านบาท  ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทมีก าลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
กล่าวคือ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบรษิัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยร์วม 3 โครงการ (TGE, TPG และ 
TBP) ก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 29.7 เมกะวตัต ์ในขณะที่ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย ์จ านวน 2 โครงการ (TGE และTPG) ก าลังการผลิตติดตัง้ 19.8 เมกะวัตต ์นอกจากนั้น บริษัทมีรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายน า้และไอน า้ จ านวน 23.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 23.5 ลา้นบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้า TBP ที่เริ่มจ าหน่ายไฟเชิงพาณิชยใ์น
เดือนพฤษภาคม 2564 มีหมอ้ผลิตไอน า้ (Boiler) ขนาดใหญ่ซึ่งมีก าลงัการผลิตไอน า้ที่มากกว่าก าลงัการผลิตไอน า้เพื่อส่ง
ต่อไปยังกระบวนการผลิตไฟฟ้า จึงสามารถผลิตไอน า้เพื่อจ าหน่ายทั่วไปได ้และรายไดจ้ากการใหบ้ริการก าจัดขยะจาก
โรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 2.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าที่เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยร์วมทัง้สิน้ 29.7 เมกะวตัต ์ปริมาณไฟฟ้าที่จ  าหน่ายใหแ้ก่กฟภ. รวม 20.3 เมกะวตัต ์และส่วนที่เหลือ
จ าหน่ายใหบ้ริษัทในกลุ่มและบริษัทที่เก่ียวขอ้ง  (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีก าลังการผลิต 19.8 เมกะวัตต ์และปริมาณ
ไฟฟ้าที่จ  าหน่ายใหแ้ก่ กฟภ. 16.9 เมกะวตัต)์  

2) รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน 

ในปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทานจ านวน 56.9 ลา้นบาท และจ านวน 
1.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งมาจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัสระแกว้ ที่ด  าเนินการโดย TES SKW ไดร้บัคดัเลือก
จากเทศบาลต าบลวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ใหเ้ป็นผู้รบัสิทธิในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัสระแกว้ 
โดยก าหนดให้ TES SKW ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยและติดตั้งระบบบ าบัดมลพิษ รวมถึงการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคส าหรบัใชใ้นการด าเนินโครงการ ภายใตส้ญัญาดงักล่าวก าหนดให ้TES SKW มีหนา้ที่ลงทุนก่อสรา้งส่ิงปลกู
สรา้งที่เก่ียวขอ้งกับโครงการและบริหารจัดการ และเมื่อสิน้สุดสัญญา TES SKW มีหน้าที่โอนกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสรา้ง 
อาคาร เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่เทศบาลต าบลวฒันานคร จังหวัดสระแกว้ (Build Owner Operate, 
and Transfer, BOOT)  

จากขอ้เท็จจริงขา้งตน้ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทไดพ้ิจารณาว่าลักษณะสัญญาดังกล่าว สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 “เรื่องขอ้ตกลงสมัปทานบริการ” เนื่องจากกลุ่มบริษัทในฐานะผูป้ระกอบการเป็นผูด้  าเนินการ
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ก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อใหบ้ริการสาธารณะ รวมถึงการบ ารุงรกัษาโครงสรา้ง และผูป้ระกอบการจะไดร้บัค่าบริการ
ตลอดระยะเวลาของขอ้ตกลง โดยผูใ้หส้มัปทาน (เทศบาลต าบลวฒันานคร) จะควบคมุหรือก ากับดูแลประเภทของบรกิารท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนินการใชใ้นโครงสรา้ง และผูใ้หส้มัปทานควบคมุส่วนไดเ้สียคงเหลือที่ส  าคญัในโครงสรา้งพืน้ฐานเมื่อ
สิน้สดุระยะเวลาของขอ้ตกลงไม่ว่าโดยการเป็นเจา้ของการไดร้บัประโยชนห์รือวิธีอื่นใด ดงันัน้กลุ่มบรษิัทจึงบนัทึกรายไดแ้ละ
ตน้ทุนที่เก่ียวข้องกับการก่อสรา้งโดยอ้างอิงกับขั้นความส าเร็จของงานก่อสรา้ง  โดยรับรูส่ิ้งตอบแทนที่ไดร้ับดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรพัย ์ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย ค่าก่อสรา้งถนนและบ่อขยะ 38.1 ลา้นบาท ค่าก่อสรา้ง
บ่อขยะและระบบบ าบัดน า้เสียระหว่างก่อสรา้งจ านวน 18.0 ลา้นบาท เครื่องชั่งน า้หนักรถบรรทุกจ านวน 0.4 ลา้นบาท 
เครื่องใชแ้ละอปุกรณส์ านกังานจ านวน 0.1 ลา้นบาท และค่าเช่า 0.3 ลา้นบาท  

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้้อตกลงสัมปทานจ านวน 1.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ย งาน
ก่อสรา้งงานบ่อบ าบดัน า้เสียจ านวน 0.8 ลา้นบาท งานก่อสรา้งถนนจ านวน 0.7 ลา้นบาท ส าหรบังานก่อสรา้งส่วนโครงสรา้ง
โรงไฟฟ้า ปัจจุบนักลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสรา้งไดเ้มื่อ
บรษิัทไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในส่วนท่ี 2.2.1 หวัขอ้ 1.4.7 โครงการในอนาคต). 

ส าหรบังวด 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทานจ านวน 0.4  ลา้นบาท 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานก่อสรา้งงานบ่อบ าบดัน า้เสีย ส าหรบังานก่อสรา้งส่วนโครงสรา้งโรงไฟฟ้า ปัจจบุนักลุ่มบรษิัทอยู่ระหว่าง
การสรรหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสรา้งได้เมื่อบริษัทไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
(รายละเอยีดเพิ่มเตมิแสดงในส่วนที ่2.2.1 หวัขอ้ 1.4.7 โครงการในอนาคต) 

3) ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น  

ตน้ทนุขาย ก าไรขัน้ตน้ และอตัราก าไรขัน้ตน้ ส าหรบัปี 2562 - 2564 และส าหรบังวด 3 เดือนปี 2565 สรุปไดด้งันี ้

ตน้ทุนขายและก าไรขัน้ตน้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 3 เดือนปี 2564 3 เดือนปี 2565 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ตน้ทุนขาย/1  220.8   65.7  414.8 63.7 501.1 64.3 100.7 61.6 147.0 66.4 

ก าไรขัน้ตน้  115.3  34.3  236.1  36.3 278.6 35.7 62.7 38.4 74.3 33.6 
ก าไรขัน้ตน้ก่อนค่าเสื่อมราคา 173.4 51.6 329.3 50.6 398.6 51.1 85.0 52.0 107.4 48.5 

หมายเหต:ุ /1 ไม่รวมตน้ทนุค่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกสมัปทาน   /2  รอ้ยละจากรายไดจ้ากการขายรวม 

ตน้ทุนขายหลกัของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบเชือ้เพลิง ซึ่งคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 50 ของตน้ทุนรวม 
วตัถุดิบเชือ้เพลิงชีวมวลที่กลุ่มบริษัทใชใ้นการเผาไหมเ้พื่อใหไ้ดก้ระแสไฟฟ้า ไดแ้ก่ ทะลายปาลม์เปล่า เสน้ใยปาลม์ ซึ่งเป็น
ผลพลอยไดจ้ากการผลิตและสกดัน า้มนัปาลม์ และเศษซากจากพืชทอ้งถิ่นเหลือใช ้เช่น ไมช้ิพ รากไมส้บั ตน้ปาลม์สบั เป็น
ตน้ รองลงมาไดแ้ก่ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่าย และค่าสาธารณปูโภค ตามล าดบั 

ในปี 2562 - 2564 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนขาย 220.8 ลา้นบาท 414.8 ลา้นบาท และ 501.1 ลา้นบาท ตามล าดบั และมี
ก าไรขัน้ตน้จ านวน 115.3 ลา้นบาท 236.1 ลา้นบาท และ 278.6 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 34.3 
รอ้ยละ 36.3 และรอ้ยละ 35.7 ตามล าดบั อตัราก าไรขัน้ตน้ก่อนค่าเส่ือมราคาที่รอ้ยละ 51.6 รอ้ยละ 50.6 และรอ้ยละ 51.1  
ตามล าดบั ดว้ยเทคโนโลยีเครื่องจกัรที่สามารถใช้ทะลายปาลม์เปล่าเป็นเชือ้เพลิงในการเผาไหมไ้ด้เพียงอย่างเดียว รวมถึง
การออกแบบเครื่องจกัรใหเ้ผาไหมใ้หไ้ดค้วามรอ้นท่ีสงู ประกอบกบัประสบการณข์องทีมผูบ้รหิารท่ีมีความรู ้ความช านาญใน
ธุรกิจปาลม์น า้มัน ท าใหก้ลุ่มบริษัทสามารถบริหารจดัการวตัถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทยงัมีขอ้
ไดเ้ปรียบดา้นการจดัหาวตัถุดิบ เนื่องจากที่ตัง้โรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่งตัง้อยู่ในท าเลที่เป็นแหล่งเพาะปลกูปาลม์ที่ส  าคญั
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ของประเทศ จึงสามารถจดัหาวตัถุดิบไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายรบัซือ้วตัถุดิบชีวมวล เช่น ทะลายปาลม์
เปล่า เสน้ใยปาลม์ จากเกษตรกรในทอ้งถิ่นเพื่อลดตน้ทนุการขนส่งวตัถดุิบ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนขาย 414.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 194.0 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 87.9 จากปี
ก่อน และมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 236.1 ลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 36.3 การเพิ่มขึน้ของตน้ทุนขายสอดคลอ้งกบัการ
เพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า ทัง้นี ้หากพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะตน้ทุนขายของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งเป็น
ธุรกิจหลกัพบว่ากลุ่มบริษัทมีตน้ทุนขาย 411.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 190.1 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของ
ค่าเส่ือมราคาและตน้ทนุวตัถดุิบของโรงไฟฟ้า TPG ที่เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเต็มปี และมีอตัราก าไรขัน้ตน้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลใน
ปี 2563 ที่รอ้ยละ 36.4 เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มีอัตราก าไรขั้นตน้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่รอ้ยละ 34.3 เนื่องจากการบริหาร
จดัการวตัถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ส าหรบัธุรกิจใหบ้ริการก าจดัขยะที่เริ่มด าเนินการในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนหลกัไดแ้ก่ 
ค่าบรหิารจดัการขยะมลูฝอยซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบใุนสญัญา 

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบรษิัทมีตน้ทนุขาย 501.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 86.4 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.8 จาก
ปี 2563 ซึ่งสอดคลอ้งกับรายไดท้ี่ปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 19.8 ตน้ทุนขายส่วนใหญ่ไดแ้ก่ วัตถุดิบชีวมวลคิดเป็นรอ้ยละ  50 
ของตน้ทุนขาย รองลงมาไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคา และค่าไฟเดินเครื่องจักร คิดเป็นรอ้ยละ 23 และรอ้ยละ14 ของตน้ทุนขาย
ตามล าดบั ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 278.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 35.7 ลดลงเล็กนอ้ย
จากปี 2563 ที่มีอัตราก าไรขั้นตน้ที่รอ้ยละ 36.3  เนื่องจากบริษัทมีค่าใชจ้่ายจากเหตุการณไ์ฟไหมเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบ
กังหันไอน า้ (Steam Turbine) รวม 6.8 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายส่วนแรกที่บริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในการเรียกเงิน
ชดใชสิ้นไหมทดแทน (Deductible) จากเหตุการณไ์ฟไหมเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหนัไอน า้ จ านวน 2.5 ลา้นบาท และมี
ค่าใชจ้่ายส่วนที่ไม่สามารถเบิกชดเชยจากบรษิัทประกันจ านวน 4.3 ลา้นบาท หากปรบัปรุงรายการดงักล่าว บรษิัทจะมีก าไร
ขัน้ตน้ 285.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 36.6 ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2563  นอกจากค่าใชจ้า่ย
ดงักล่าวในปี 2564 กลุ่มบริษัทเริ่มมีค่าเส่ือมราคาของโรงไฟฟ้า TBP ที่เริ่มจ าหน่ายไฟเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤษภาคม 2564 
ทัง้นี ้หากปรบัปรุงค่าเส่ือมราคาพบว่ากลุ่มบรษิัทมอีตัราก าไรขัน้ตน้กอ่นค่าเส่ือมราคาที่รอ้ยละ 51.1 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 50.6 
ในปี 2563  

ส าหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนขาย 147.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 46.3 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 46.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ก าไรขั้นตน้จ านวน 74.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11.6 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 33.6 ลดลงเมื่อเทียบกับอตัราก าไรขัน้ตน้ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่รอ้ยละ 38.4 เนื่องจากทะลายปาลม์สบัซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัมีราคาที่สงูขึน้ตามภาวะตลาดและการปิดระบบสาย
ส่งเป็นครัง้คราวจากการปรบัปรุงถนนของกรมทางหลวง ส่งผลใหบ้รษิัทไม่สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4) ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตข้้อตกลงสัมปทานภายใตข้้อตกลงการรับจ้างก่อสรา้งโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัสระแกว้ ของ TES SKW จ านวน 56.9 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าก่อสรา้งถนนและบ่อขยะ 38.1 
ลา้นบาท ค่าก่อสรา้งบ่อขยะและระบบบ าบัดน า้เสียระหว่างก่อสรา้งจ านวน 18.0 ลา้นบาท เครื่องชั่งน า้หนักรถบรรทุก
จ านวน 0.4 ลา้นบาท เครื่องใชแ้ละอปุกรณส์ านกังานจ านวน 0.1 ลา้นบาท และค่าเช่า 0.3 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสัมปทานจ านวน 1.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ย งาน
ก่อสรา้งบ่อบ าบดัน า้เสียจ านวน 0.8 ลา้นบาท งานก่อสรา้งถนนจ านวน 0.7 ลา้นบาท  



    บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
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ส าหรบังวด 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบรษิัทมีตน้ทนุค่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทานจ านวน 0.4 ลา้นบาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสรา้งงานบ่อบ าบดัน า้เสียจ านวน 0.4 ลา้นบาท 

5) รายได้อื่น 

รายไดอ้ื่น 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 3 เดือนปี 2564 3 เดือนปี 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

เงินรบัจากการสนับสนุนประหยดั
พลงังาน 

10.0 87.7 - - - - - - - - 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ
บริษัทย่อย 

- - 4.0 70.2 - - - - - - 

รายไดจ้ากเงินชดเชยค่าประกนัภยั - - -  22.4 85.1 - - 10.6 92.2 
อื่นๆ 1.4 12.3 1.7 29.8 3.9 14.9 0.4 100.0 0.9 7.8 
รวมรายได้อื่น 11.4 100.0 5.7 100.0 26.3 100.0 0.4 100.0 11.5 100.0 

หมายเหต ุ: รายการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั การใหส้ิทธิใชส้ถานที่แก่บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เป็นตน้ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายไดอ้ื่นรวม 11.4 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย เงินอุดหนุนจากการเขา้ร่วมโครงการส่งเสรมิ
การปรบัปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานความรอ้นดว้ยวิธีอุดหนุนผลประหยดักับกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนรุกัษ์พลงังานจ านวน 10 ลา้นบาท  

ส าหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายไดอ้ื่นรวม 5.7 ลา้นบาท ซึ่งรายการหลกัๆ ไดแ้ก่ ก าไรจากการจ าหน่ายหุน้สามญัของ 
TPG2 และ TBF รวม 4.0 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ าหน่ายหุ้นสามัญของ TPG2 ซึ่งจัดตั้งขึน้เพื่อรองรับการเข้าประมูล
ใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวลจาก กฟภ. แต่ยงัไม่ไดร้บัการคดัเลือก และฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาแลว้ยงัไม่มีแผนการประกอบ
ธุรกิจอื่นใดเพิ่มเติม จึงปรบัโครงสรา้งโดยการขายหุน้ทัง้หมดจ านวน 998 หุน้ ราคาหุน้ละ 250 บาท มลูค่ารวม 249,500 บาท 
โดยอา้งอิงจากราคาทุน และจ าหน่ายหุน้สามัญของ TBF ซึ่งจัดตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายชิน้ไมส้ับ (Wood 
Chip) ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าหรบัใชใ้นหมอ้ไอน า้ในโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ทั้งนี ้ณ วันที่ขายหุน้ TBF ยังอยู่ระหว่างการติดตัง้เครื่องจักร โดยยังไม่ไดเ้ริ่มทดลองเดินเครื่องจักรหรือด าเนินธุรกิจเชิง
พาณิชยแ์ต่อย่างใด โดยบริษัทขายหุน้ทัง้หมดจ านวน 998 หุน้ ราคาหุน้ละ 2,657.42 บาท โดยอา้งอิงจากวิธีปรบัปรุงมลูค่า
ทางบญัชี โดยผูป้ระเมินอิสระ มลูค่ารายการจ านวนรวม 2.7 ลา้นบาท  

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบรษิัทมีรายไดอ้ื่นจ านวน 26.3 ลา้นบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากเงินชดเชยค่าประกนัภยั จาก
เหตุการณไ์ฟไหมเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน า้ (Steam Turbine) ของบริษัท ซึ่งมีสาเหตุมาจากไฟกระชาก (Shock 
Loads) กระทนัหนัในระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (กฟภ.) ในขณะท่ีท าการจ าหน่ายไฟเขา้สายส่งให ้กฟภ. ส่งผล
ใหร้ะบบตัดไฟในระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟกระชากของ Steam Turbine สั่งตัดวงจรการท างานของเครื่อง 
Steam Turbine ที่ก าลงัท างานในรอบสงูจนการท างานลดลงไม่สัมพนัธ์กับระบบอื่น เกิดแรงสั่นสะเทือนและน า้มันภายใน
เครื่องกระเซ็นมากระทบกบัผนงัเครื่องที่มีความรอ้นจนเกิดประกายไฟขึน้  ความเสียหายที่เกิดจากเหตกุารณด์งักล่าวมีมลูคา่
รวม 62.2 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นความเสียหายที่อุปกรณใ์นเครื่อง Steam Turbine และอุปกรณป์ระกอบ ซึ่งบริษัทได้
เรียกรอ้งค่าสินไหมจากบรษิทัประกนัภยัทัง้จ านวน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทประกนัภยัไดอ้นมุตัิชดใชค้า่สินไหม
ทดแทนบางส่วนแลว้จ านวน 22.41 ลา้นบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีเหลือ   



    บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
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ส าหรบังวด 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายไดอ้ื่นจ านวน 11.5 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากเงิน
ชดเชยค่าประกนัภยัจากเหตุการณไ์ฟไหมว้ตัถดุิบทะลายปาลม์เปล่าที่ตัง้อยู่ลานจดัเก็บทะลายปาลม์เปล่าในเดือนมกราคม 
2565 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบรษิัทไดท้ าประกนัภยัเพื่อป้องกนัความเสียหายและไดร้บัค่าชดเชยจากบรษิัทประกนัภยัจ านวน 10.6 
ลา้นบาทซึ่งครอบคลมุความเสียหายแลว้ 

6) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าที่ปรกึษา ค่าสอบบญัชี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย เป็นตน้ ในปี 2562 -2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 27.1 ลา้นบาท 30.7 ลา้นบาท และ 54.8 
ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ 8.1 และรอ้ยละ 4.7 และรอ้ยละ 7.0 ของรายไดจ้ากการขาย และในช่วง 3 เดือนแรกของ
ปี 2564 และ 2565 มีจ านวน 8.6 ลา้นบาท และ 21.6 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ 5.2 และรอ้ยละ 9.8 ของรายได้
จากการขายตามล าดบั 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 3 เดือนปี 2564 3 เดือนปี 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน  8.4   31.0   12.3   40.1  18.5 33.7  4.6  53.5  5.2   24.1  
ค่าท่ีปรกึษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  3.7   13.7   3.6   11.7  3.8 7.0  1.0  11.6  1.5  6.9  
ค่าสอบบญัชี  3.2   11.8   3.5   11.4  2.7 5.0  0.8  9.3  1.4   6.5  

ค่าเสื่อมราคา  1.0   3.7   1.5   4.9  1.1 1.9  0.7  8.1  0.3   1.4  
อื่นๆ  10.8   39.8   9.8   31.9  28.7 52.4  1.5  17.4  13.2   61.1  
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร  27.1   100.0   30.7  100.0  54.8 100.0  8.6  100.0  21.6  100.0  

หมายเหตุ: ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่าเช่า ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ ค่าซ่อมบ ารุง ค่าธรรมเนียม ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขาดทุนจากการจ าหน่าย
ทรพัยส์ิน และการตดัจ าหน่ายทรพัยส์ิน (Write off) เป็นตน้ 

ในปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 27.1 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานใน
ส่วนส านกังาน รองลงมาไดแ้ก่ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ขาดทนุจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์น เป็นตน้ 

ส าหรบัปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 30.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 3.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย
ละ 13.2 จากปีก่อน สาเหตหุลกัจากการเพิ่มจ านวนบคุลากรฝ่ายบรหิารเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ ส่งผล
ใหก้ลุ่มบรษิัทมีจ านวนพนกังานเพิ่มขึน้จาก 13 คน ณ สิน้ปี 2562 เป็น 21 คน ณ สิน้ปี 2563  

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบรษิัทมีค่าใชจ้า่ยในการบรหิารจ านวน 54.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 24.1 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 78.8 จากปีก่อน รายการหลักไดแ้ก่การตัดจ าหน่าย (Write off) ทรพัยสิ์น ไดแ้ก่ อุปกรณแ์ละชิน้ส่วนที่ไดร้บัความ
เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้จากเหตุการณ์ไฟไหม้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน ้า (Steam Turbine) ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ ซึ่งมีมลูค่าสทุธิรวม 21.3 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานที่เพิ่มขึน้จ านวน 6.2 ลา้นบาท จาก
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัผูบ้รหิารที่เพิ่มขึน้  

ทัง้นีห้ากพิจารณาอตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหารหลงัปรบัปรุงรายการตดัจ าหน่ายทรพัยสิ์นในปี 2564 ต่อรายได้
รวมในช่วงปี 2562 – 2564 พบว่ากลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วมเท่ากับรอ้ยละ 8.1 
รอ้ยละ 4.7 และรอ้ยละ 4.3 ตามล าดบั  

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 21.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 13.0 ลา้น
บาท รายการหลกัไดแ้ก่การตดัจ าหน่าย (Write off) วตัถดุิบที่ไดร้บัความเสียหายจากเหตกุารณไ์ฟไหมท้ะลายปาลม์เปล่าใน



    บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
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เดือนมกราคม 2565 ซึ่งมีมลูค่ารวม 11.9 ลา้นบาท เมื่อพิจารณาอตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารภายหลงัปรบัปรุงรายการ
ตดัจ าหน่ายดงักล่าวต่อรายไดร้วมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากับ รอ้ยละ 4.4 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่รอ้ยละ 5.2 โดยกลุ่มบรษิัทคาดว่าอตัราส่วนค่าใชจ้า่ยในการบรหิารต่อรายไดร้วมจะมีแนวโนม้ลดลงต่อเนื่องในอนาคต 
เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายคงที่ ไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าใชจ้่ายพนกังาน ค่าเส่ือมราคา และค่า
สอบบญัชี เป็นตน้ ดงันัน้ อตัราส่วนดงักล่าวจะปรบัตวัลดลงเมื่อกลุ่มบริษัทสามารถใชป้ระโยชนจ์ากค่าใชจ้่ายคงที่ในการ
สรา้งรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าไดเ้พิ่มขึน้ 

7) ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงิน 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 3 เดือนปี 2564 3 เดือนปี 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ดอกเบีย้จ่ายท่ีบนัทึกในงบก าไรขาดทนุ 3.8 18.3 44.9 81.2 47.6 89.4 9.9 74.1 12.5 100.0 

ดอกเบีย้จ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุ
สินทรพัย ์

17.0 81.7 10.4 18.8 5.7 10.6 3.4 25.9 - - 

รวมต้นทุนทางการเงิน 20.8 100.0 55.3 100.0 53.3 100.0 13.3 100.0 12.5 100.0 

ตน้ทนุทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบีย้จากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และดอกเบีย้เงินกูย้ืมจากกิจการ
ที่เก่ียวขอ้งกัน ในปี 2562- 2564 กลุ่มบริษัทมีดอกเบีย้จ่ายที่บันทึกในงบก าไรขาดทุนจ านวน 3.8 ลา้นบาท 44.9 ลา้นบาท 
และ 47.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ดอกเบีย้จ่ายที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ตามภาระหนีเ้งินกูท้ี่เพิ่มขึน้จากการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้  

ในปี 2563 โรงไฟฟ้า TPG ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทรับรู ้
ดอกเบีย้ส าหรบัเงินกูโ้ครงการโรงไฟฟ้า TPG ในปี 2563 ในงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบรษิัทมีดอกเบีย้จ่ายจ านวน 
47.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการรบัรูด้อกเบีย้จ่ายในงบก าไรขาดทนุจากโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 
โครงการ (TGE, TPG และ TBP)  

ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีดอกเบีย้จ่ายที่บันทึกในงบก าไรขาดทุน
จ านวน 9.9 ลา้นบาท และ 12.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ดอกเบีย้จ่ายที่บนัทึกในงบก าไรขาดทนุเพิ่มขึน้จากการท่ีบรษิัทรบัรูเ้ป็น
ตน้ทนุทางการเงินในงบก าไรขาดทนุแทนการรบัรูเ้ป็นตน้ทนุสินทรพัยเ์นื่องโรงไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตน้ทุนการเงินรวมส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

8) ภาษีเงนิได้ 

บริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งที่ เป็นผู้ด  าเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่
ไดร้บัการส่งเสริมรวมกันไม่เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุน เป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการ (รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 4 ทรพัย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ หวัขอ้ สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการ
ลงทุน) ทัง้นีสิ้ทธิประโยชนท์างดา้นภาษีโรงไฟฟ้าของ TGE จะสิน้สดุลงตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2565 ภายใตสิ้ทธิประโยชน์
ดงักล่าวบริษัทจะยงัคงไดร้บัการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ไดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ  50 ของ
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อตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึงวนัที่ 7 พฤษภาคม 2570 หลงัจากนัน้บริษัทจึงจะเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราปกติที่รอ้ยละ 
20 ในขณะท่ีสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีของ TPG และ TBP จะสิน้สดุลงในปี 2570 และปี 2572 ตามล าดบั 

ในปี 2562- 2564 กลุ่มบรษิัทมีค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดจ้ านวน 1.5 ลา้นบาท 0.7 ลา้นบาท และ (0.4) ลา้นบาท ส าหรบัปี 
2563 กลุ่มบรษิัทมีรายไดภ้าษีเงินไดจ้ านวน 0.7 ลา้นบาท เนื่องจากการรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีซึ่งเกิดจากบรษิัท
มีขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี ประกอบกับผลต่างชั่วคราวจากกการน ามาตรฐานบญัชีเรื่องสินทรพัยสิ์ทธิการใช้
มาใชบ้งัคบัในปี 2563 เป็นครัง้แรก และประมาณการค่ารือ้ถอนท่ียงัไม่สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายภาษีได ้ส าหรบัปี 2564 กลุ่ม
บรษิัทมีค่าใชจ้่ายทางภาษีจ านวน 0.4 ลา้นบาท  

ส าหรบัช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายทางภาษีจ านวน 0.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่เป็นรายไดท้างภาษีจ านวน 0.1 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากความแตกต่างทางดา้นบัญชีและดา้นภาษีจากการรบัรู ้
สินทรพัยใ์นโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัสระแกว้  

9) ก าไรสุทธิ 

ในปี 2562 -2564 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิ 94.3 ลา้นบาท 166.9 ลา้นบาท และ 202.1 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็น
อตัราก าไรสทุธิที่ รอ้ยละ 28.1 รอ้ยละ 25.7 และรอ้ยละ 26.0 ตามล าดบั หากปรบัปรุงผลกระทบจากเหตกุารณไ์ฟไหมเ้ครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนัไอน า้ (Steam Turbine) จะส่งผลใหบ้รษิัทมีก าไรสทุธิส าหรบัปี 2564 จ านวน 207.8 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราก าไรสทุธิที่รอ้ยละ 26.7 

ในปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีก าไรสทุธิจ านวน 94.3 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสทุธิที่รอ้ยละ 28.1 โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้า 
TPG ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องในเดือนพฤศจิกายน  

ส าหรบัปี 2563 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 72.6 ลา้นบาทจากปี 2562 หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 77 จากปีก่อน 
และมีอตัราก าไรสทุธิที่รอ้ยละ 25.7 ซึ่งเป็นผลจากการรบัรูร้ายไดข้องโครงการโรงไฟฟ้า TPG เต็มปี และการควบคุมบรหิาร
จดัการตน้ทนุขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่มีประสิทธิภาพ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า TGE และ TPG 
ที่เพิ่มขึน้ 

ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิ 202.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 35.2 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร
สทุธิที่รอ้ยละ 26.0 การเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิ โดยหลกัเป็นผลมาจากการเริ่มรบัรูร้ายไดข้องโครงการโรงไฟฟ้า TBP ที่มีก าลงั
การผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์และอตัราการใชก้ าลงัการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า TPG ที่เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 96.4 ในปี 2563 
เป็นรอ้ยละ 99.8 ในปี 2564 หากพิจารณาปรบัปรุงรายการพิเศษในปี 2564 จะมีก าไรสุทธิ 207.8 ลา้นบาท คิดเป็นอัตรา
ก าไรสทุธิที่รอ้ยละ 26.7 ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากอตัราก าไรสทุธิในปี 2563 ที่รอ้ยละ 25.6 จากการควบคมุค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ที่มีประสิทธิภาพโดยอตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขายลดลงจากรอ้ยละ 4.7 เป็นรอ้ยละ 4.3 ต่อรายได้
จากการขาย  

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิ 51.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6.9 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.5 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มรบัรูร้ายไดข้องโครงการโรงไฟฟ้า TBP ที่มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะ
วตัต ์ 
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4.5 การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 

1) สินทรัพย ์

ณ สิน้ปี 2562 -2564 และวนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 2,201.9 ลา้นบาท 2,690.4 ลา้น
บาท 2,748.1 ลา้นบาท และ 2,789.5 ลา้นบาท ตามล าดับ สินทรพัยส่์วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารคา้ เชือ้เพลิงและวสัดสุ ารองคลงั อาคารและอุปกรณ ์ซึ่งมีสดัส่วนรวมกนัคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 
87 – 95 ของสินทรพัยร์วมทัง้หมด 

สินทรพัย ์
ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  17.1  0.8  33.5  1.2  54.5  2.0  145.1  5.2 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 183.0  8.3 193.3  7.2  222.0  8.1  197.2  7.1 
เชือ้เพลิงและวสัดสุ  ารองคลงั  60.0  2.7  53.0  2.0  114.1  4.2  113.2  4.1 
เงินฝากที่ใชเ้ป็นหลกัประกนั  32.5  1.5  89.7  3.3  73.8  2.7  73.8  2.6 
ตน้ทนุสญัญาที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์สทุธิ  21.0  1.0  89.7  3.3  106.0  3.9  106.2  3.8 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 1,826.7  83.0 2,055.0  76.4  1,986.4  72.3  1,957.8  70.2 
สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน  -    -  56.9  2.2  58.3  2.1  58.8  2.1 
สินทรพัยอ่ื์นๆ  61.6  2.7  119.3  4.4  133.0  4.7  137.4  4.9 
สินทรัพยร์วม 2,201.9  100.0 2,690.4  100.0  2,748.1  100.0  2,789.5  100.0 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น ประกอบดว้ย ลูกหนีก้ารคา้ทั่วไป ลูกหนีก้ารคา้จากกิจการที่เก่ียวขอ้ง ลูกหนีอ้ื่นทั่วไป 
และลกูหนีอ้ื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามรายละเอียดดงันี ้

สินทรพัย ์
ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
ลกูหนีก้ารคา้ - ทั่วไป  105.5  57.7  112.8  58.4  137.2  61.8  126.3  64.0 
ลกูหนีก้ารคา้ – กิจการที่เกี่ยวขอ้ง  0.6  0.3  2.9  1.5  13.0  5.9  14.7  7.5 
รวมลกูหนีก้ารคา้  106.1  58.0  115.7  59.9  150.2  67.7  141.0  71.5 
ลกูหนีอ่ื้น -ทั่วไป  76.7  41.9  77.4  40.0  70.3  31.7  56.1  28.4 
ลกูหนีอ่ื้น -กิจการที่เกี่ยวขอ้ง  0.2  0.1  0.2  0.1  1.5  0.6  0.1  0.1 
รวมลกูหนีอ่ื้น  76.9  42.0  77.6  40.1  71.8  32.3  56.2  28.5 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  183.0  100.0  193.3  100.0  222.0  100.0  197.2  100.0 

ลูกหนีก้ารคา้เป็นลูกหนีจ้ากการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 - 2564 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2565 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี ้การค้าสุทธิจ านวน 106.1 ล้านบาท 115.7 ล้านบาท 150.2 ล้านบาท และ 141.0 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ 4.8 รอ้ยละ 4.3 รอ้ยละ 5.5 และรอ้ยละ 5.1 ของสินทรพัยร์วมตามล าดบั โดยลูกหนีก้ารคา้ส่วน
ใหญ่ของกลุ่มบรษิัทอยู่ภายในก าหนดระยะเวลาช าระหนีป้กติ (ยงัไม่ครบก าหนดช าระ ถึงคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน)  

ลกูหนีก้ารคา้ที่เพิ่มขึน้ในปี 2562 - 2564 เนื่องจากมีลกูหนีก้ารคา้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากโรงไฟฟ้า TPG 
และโรงไฟฟ้า TBP ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์พิ่มเติมในปี 2563 และปี 2564 ตามล าดบั ลกูหนีท้ี่ส  าคญัของบริษัทไดแ้ก่ 
ลกูหนีก้ารคา้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ.  หากพิจารณาประสิทธิภาพในการจดัเก็บหนีพ้บว่าในช่วงปี 2562 - 2564 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย 96 วัน 62 วัน และ 62 วัน และ 60 วัน ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับนโยบายใหร้ะยะเวลาการเก็บหนี ้(Credit Term) ประมาณ 60 วนั ส าหรบัปี 2562 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาเก็บ
หนี ้ที่มากกว่านโยบาย โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึน้ของลูกหนี ้จากการขายไฟของโครงการโรงไฟฟ้า TPG ซึ่งเริ่มเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีระยะเวลาการเก็บหนีป้ระมาณ  60 วนั ในขณะที่มีรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า TPG เพียง 2 เดือนเท่านัน้ ส่งผลใหม้ีอตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ลดลง และมีระยะเวลา
เก็บหนีท้ี่สงู  

ลกูหนีอ้ื่น ไดแ้ก่ ลกูหนีก้รมสรรพากร จากภาษีซือ้ที่ทางกลุ่มบรษิัทไม่ไดข้อคนืโดยกลุ่มบรษิัทจะหกัชดเชยกบัภาษีขาย  
และเงินคา้งรบัค่าสนับสนุนการประหยัดพลังงานที่ทางกลุ่มบริษัทไดร้บัเงินอุดหนุนผลประหยัดจากการเขา้ร่วมโครงการ
ส่งเสรมิการปรบัปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน   

เชือ้เพลิงและวสัดสุ ารองคลงั 

สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย เชือ้เพลิงวตัถุดิบชีวมวล เช่น ทะลายปาลม์เปล่า เสน้ใยปาลม์ ไมส้บั เป็นตน้ และวสัดุ
ส ำรองหลกัที่ใชก้บัอปุกรณอ์ื่นทั่วไป เช่น หมอ้ผลิตไอน ำ้ (Boiler) อะไหล่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนัไอน า้ (Steam Turbine 
Generator) เป็นตน้ วสัดสุ ารองหลกัที่ใชก้บัอปุกรณอ์ื่นในโรงไฟฟ้า และวสัดสุ ารองทั่วไป ณ สิน้ปี 2562- 2564 และวนัท่ี 31 
มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเชือ้เพลิงและวสัดุส ารองคลงั จ านวน 60.0 ลา้นบาท 53.0 ลา้นบาท 114.1 ลา้นบาท และ 113.2 
ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ 2.7 รอ้ยละ 2.0 รอ้ยละ 4.2 และรอ้ยละ 4.1 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั 

เชือ้เพลิงและวสัดสุ  ารองคลงั 
ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
เชือ้เพลิง 34.2 57.0 18.2 34.3 70.2 61.6 67.9 60.0 
วสัดสุ  ารองหลกัที่ใชก้บัอปุกรณอ่ื์นทั่วไป 22.5 37.5 32.2 60.8 39.6 34.7 41.1 36.3 
วสัดสุ  ารองทั่วไป 3.3 5.5 2.6 4.9 4.3 3.7 4.2 3.7 
รวมเชือ้เพลิงและวัสดุส ารองคลัง 60.0 100.0 53.0 100.0 114.1 100.0 113.2 100.0 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เชือ้เพลิงและวสัดสุ ารองคลงัจ านวน 70.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 52.0 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุ
มาจากการส ารองวตัถดุิบชีวมวลประเภท ทะลายปาลม์เปล่า ทะลายปาลม์สบั เสน้ใยปาลม์ ในช่วงฤดกูาลเก็บเก่ียว (เดือน
เมษายน - กันยายน) เพื่อใชก้ารผลิตในช่วงปลายปี - ไตรมาส 1 ของปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตปาลม์มีจ านวนนอ้ย และ
ส ารองวตัถดุิบประเภทไมส้บั รากไมส้บั ตน้ปาลม์สบั ประกอบกบัในปี 2564 โรงไฟฟ้า TBP ไดเ้ริ่มจ าหน่ายไฟเชิงพาณิชย ์  

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 เชือ้เพลิงและวสัดุส ารองคลงัจ านวน 67.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 60.0 ของเชือ้เพลิงและ
วสัดสุ ารองคลงัรวม ซึ่งมีจ านวนและสดัส่วนใกลเ้คียงกบัมลูค่าเชือ้เพลิงและวสัดสุ ารองคลงั ณ สิน้ปี 2564 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัส่วนใหญ่เป็นเงินหลกัประกนัส าหรบัการเขา้รว่มประมลูโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะชุมชน ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประมลูจะตอ้งวางเงินประกันตามเงื่อนไขที่ก าหนดในขอบเขตงาน (TOR) และเมื่อผูเ้ขา้ร่วมประมลู
ไดร้บัคัดเลือกจะตอ้งวางหนงัสือค า้ประกันเพื่อเป็นหลกัประกันส าหรบัเขา้ท าสัญญาก่อสรา้งในอัตราที่ทางเทศบาลเป็นผู้
ก าหนด  

ณ สิน้ปี 2562- 2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเ้ป็นหลักประกันจ านวน 
32.5 ลา้นบาท 89.7 ลา้นบาท 73.8 ลา้นบาท และ 73.8 ลา้นบาท ตามล าดบั  เงินฝากสถาบนัการเงนิที่ใชเ้ป็นหลกัประกนัใน



    บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
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ปี 2562 เป็นหลักประกันเมื่อไดร้บัคัดเลือกเป็นผูใ้หบ้ริการโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดสระแกว้ ส าหรบัเงินฝาก
สถาบนัที่ใชเ้ป็นหลกัประกันที่เพิ่มขึน้ปี 2563 มีสาเหตุจากการวางเงินเป็นหลกัประกันส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 
จงัหวดัชุมพร และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จงัหวดัราชบุรี ส าหรบัเงินฝากสถาบนัการเงินที่ใชเ้ป็นหลกัประกันของปี 2564 ปรบั
ลดลง เนื่องจากสถาบนัการเงินไดย้กเลิกการใชเ้งินสดเป็นหลกัประกนัในการออกหนงัสือค า้ประกนัส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะ จงัหวดัราชบรุี ส าหรบัเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ านวนใกลเ้คียงกบัสิน้ปี 
2564 เนื่องจากไม่มีการเปล่ียนแปลงในการวางหลกัประกนัส าหรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน 

ตน้ทนุสญัญาที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์

ตน้ทุนสัญญาที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์ประกอบดว้ย 1) ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซึ่งสัญญา เช่น สัญญาเก่ียวกับค่าที่
ปรกึษา ค่าด าเนินงาน และค่าประสานงานที่เก่ียวขอ้งส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 2) ตน้ทุนการท าใหเ้สร็จสิน้ตาม
สญัญา เป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก าจดัขยะมลูฝอย เช่น ค่าใชจ้่ายในการพฒันาปรบัแต่งพืน้ท่ี เป็นตน้ 
ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทจะตดัจ าหน่ายตน้ทนุสญัญาที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

ณ สิน้ปี 2562 -2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนสัญญาที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยจ์ านวน 21.0 ลา้น
บาท 89.7 ลา้นบาท 106.0 ลา้นบาท และ 106.2 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยตน้ทุนสัญญาที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ในปี 
2563 เป็นค่าใชจ้่ายที่ปรกึษาส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จงัหวดัชุมพร และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จงัหวดัราชบุรี ใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการเขา้ประมลู รวมถึงการประสานงานกับทีมงานในดา้นต่างๆ เช่น ทีมงานเทคนิควิศวกรรม 
ทีมการออกแบบโครงการ เป็นตน้  ส าหรบัปี 2564 ตน้ทุนสญัญาที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้จ านวน 16.3 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัจากการช าระค่าที่ปรกึษาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัราชบุรี ซึ่งเป็นไปการช าระเงินตามขัน้ความส าเรจ็
ของงานที่ระบุในสัญญาว่าจา้งที่ปรึกษา ซึ่งในระหว่างปี TES RBR ไดเ้ขา้ท าสัญญาใหสิ้ทธิเอกชนด าเนินโครงการบริหาร
จดัการขยะมลูฝอยแบบครบวงจร กบั อบจ. ราชบรุี  

ส าหรบัตน้ทุนสัญญาที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 106.2 ลา้นบาท มีจ านวนใกลเ้คียงกับ
ตน้ทุนสัญญาที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย์ ณ สิน้ปี 2564 ที่เท่ากับ 106.0 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทไม่มีการช าระค่าใชจ้่ายในการ
ไดม้าซึ่งสญัญา รวมถึงค่าใชจ้่ายตามสญัญาก าจดัขยะมลูฝอยเพิ่มเติมแต่อย่างใด  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ประกอบดว้ย ที่ดินส าหรบัโรงไฟฟ้าขยะชุมชน อาคารโรงไฟฟ้าชีวมวลและส่วนปรบัปรุง
อาคาร อปุกรณเ์ครื่องมือ เครื่องจกัรและอปุกรณร์ะบบไฟฟ้า ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสรา้งและติดตัง้  

ณ สิน้ปี 2562 - 2564 และวนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์จ านวน 1,826.7 ลา้นบาท 
2,055.0  ลา้นบาท 1,986.4 ลา้นบาท และ 1,957.8 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นรอ้ยละ 83.0 รอ้ยละ 76.4  รอ้ยละ 72.3 
และรอ้ยละ 70.2 ของสินทรัพยร์วมตามล าดับ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 
เครื่องจกัรและอปุกรณร์ะบบไฟฟ้า มีสดัส่วนรวมคิดเป็นรอ้ยละ 73.7 ของที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ัง้หมด 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์- สทุธิ 
ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
ที่ดิน  -    -  -    -  19.1  1.0  19.1  1.0 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร  392.0  21.5  381.4  18.6  480.5  24.2  473.0  24.2 
อปุกรณแ์ละเครื่องมือ  3.4  0.2  5.9  0.3  5.5  0.3  5.5  0.3 
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ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์- สทุธิ 
ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
เครื่องจกัรและอปุกรณร์ะบบไฟฟ้า 1,051.4  57.5  991.8  48.3  1,467.4  73.9  1,442.7  73.7 
เครื่องตกแต่ง เครื่องใชส้  านกังาน  2.1  0.1  2.5  0.1  2.3  0.1  2.4  0.1 
ยานพาหนะ  12.5  0.7  14.9  0.7  11.3  0.5  10.4  0.5 
งานระหว่างก่อสรา้งและติดตัง้  365.3  20.0  658.5  32.0  0.3  0.0  4.7  0.2 
ทีด่ิน อาคาร อุปกรณ ์-สุทธิ รวม 1,826.7  100.0 2,055.0  100.0  1,986.4  100.0  1,957.8  100.0 

ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณร์วม 2,055.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 228.3 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 12.5 จากสิน้ปีก่อน โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของงานระหว่างก่อสรา้งและติดตัง้โครงการโรงไฟฟ้า TBP ซึ่ง ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 มีการก่อสรา้งไปแลว้ประมาณรอ้ยละ 90 ของงานก่อสรา้งทัง้หมด  

ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณร์วม 1,986.4 ลา้นบาท ลดลง 68.6 ลา้นบาท เนื่องจากการตดั
จ าหน่าย (Write off) เครื่องจกัรและอปุกรณไ์ฟฟ้าที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณไ์ฟไหมเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนัไอน า้ 
(Steam Turbine) มลูค่า 21.3 ลา้นบาท และการตดัค่าเส่ือมราคาของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่ง อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างปีกลุ่มบริษัทไดซ้ือ้ที่ดินในจังหวัดราชบุรีเนือ้ที่ 44-0-17 ไร่ มูลค่า 19.1 ลา้นบาท เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัราชบรุี 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณร์วม 1,957.8 ลา้นบาท ลดลง 28.6 ลา้นบาท จาก
การตดัค่าเส่ือมราคาของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่ง  

สิทธิในการใหบ้รกิารขอ้ตกลงสมัปทาน 

สิทธิในการให้บริการข้อตกลงสัมปทานเป็นสิทธิที่ไดม้าจากขอ้ตกลงสัมปทานในการใหบ้ริการก าจัดขยะส าหรบั
โครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัสระแกว้ ตามสญัญาก่อสรา้งและบรหิารจดัการระบบก าจดัขยะมลูฝอย โดย TES SKW 
ในฐานะผูใ้หส้ญัญามีหนา้ที่ก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน ด าเนินการและการบ ารุงรกัษาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ และเมื่อถึงวนั
สิน้สดุอายสุมัปทาน TES SKW มีหนา้ที่ตอ้งโอนส่ิงก่อสรา้งของโรงไฟฟ้าขยะใหก้บัเทศบาลต าบลวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
TES SKW บันทึกรายไดแ้ละตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งกับการก่อสรา้งโดยอา้งอิงกับขั้นความส าเร็จของงานก่อสรา้ง  และเมื่อเปิด
ให้บริการ TES SKW จะตัดจ าหน่ายสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนตามวิธี
เสน้ตรงตลอดอายสุมัปทาน  

2) หนีส้ิน 

ณ สิน้ปี 2562- 2564 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นรวมจ านวน 1,436.5 ลา้นบาท 1,810.5 ลา้นบาท 
1,664.9 ลา้นบาท และ 2,022.4 ลา้นบาท ตามล าดบั หนีสิ้นหลักของกลุ่มบริษัทไดแ้ก่ เจา้หนีก้ารคา้ เงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีสดัส่วนรวมกนัคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 90 ของหนีสิ้นรวมทัง้หมด 

หนีส้ิน 
ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  113.3  7.9  110.6  6.1  72.3  4.3  442.2  21.9 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  1,252.9  87.2 1,407.7  77.7 1,221.4 73.4 1,211.1  59.9 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการเกี่ยวขอ้ง  -     -     142.6  7.9  219.4  13.2  217.0  10.7 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า  -     -     72.1  4.0  70.4  4.2  70.9  3.5 
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หนีส้ิน 
ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
หนีส้ินอ่ืน  70.3  4.9  77.5  4.3  81.4  4.9  81.2  4.0 
หนีสิ้นรวม 1,436.5  100.0 1,810.5  100.0 1,664.9  100.0 2,022.4  100.0 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ประกอบดว้ย คู่คา้จากการซือ้วตัถุดิบชีวมวล นอกจากนีย้ังประกอบดว้ยคู่คา้จากการ
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า และเจา้หนีอ้ื่นๆ  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 
ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
เจา้หนีก้ารคา้  11.0  9.7  15.4  13.9 20.8 28.6 34.7 7.8 
เจา้หนีค้่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า   99.8  88.1  94.7  85.6 50.9 70.4 39.2 8.9 
เจา้หนีอ่ื้น  2.5  2.2  0.5  0.5 0.6 1.0 368.3 83.3 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  113.3  100.0  110.6  100.0 72.3 100.0 442.2 100.0 

 ณ สิน้ปี 2562 - 2564 และ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเจา้หนีก้ารคา้รวม 113.3 ลา้นบาท 110.6 ลา้นบาท 
72.3 ลา้นบาท และ 442.2  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.9 รอ้ยละ 6.1 รอ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 21.9 ตามล าดบั โดยเจา้หนี ้
การคา้และเจา้หนีอ้ื่นส่วนใหญ่ในปี 2562 – 2564 กว่ารอ้ยละ 70 เป็นเจา้หนีค้่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้าซึ่งเปล่ียนแปลงตามการชว่ง
ระยะเวลาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีระยะเวลาการช าระตามงวดการช าระเงนิที่ระบใุนสญัญา ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 แห่งของกลุ่มบริษัทไดด้  าเนินการก่อสรา้งและจ าหน่ายไฟเชิงพาณิชยเ์ป็นที่ เรียบรอ้ย
แลว้ 

รองลงมาไดแ้ก่เจา้หนีก้ารคา้ ซึ่งประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบชีวมวล เช่น ทะลายปาลม์เปล่า ตน้ปาลม์ ไมช้ิพ รากไม ้ซึ่ง
เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีกลุ่มบรษิัทไดร้บัระยะเวลาเครดิตเทอมเฉล่ีย 30 วนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เจา้หนี้
การคา้ที่เพิ่มขึน้จ านวน 4.4 ลา้นบาท โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีค้่าวตัถุดิบ ตามการเพิ่มขึน้ของปรมิาณการ
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า TPG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เจา้หนีก้ารคา้เพิ่มขึน้จ านวน 5.4 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้
ของเจา้หนีค้่าวตัถดุิบชีวมวลของโรงไฟฟ้า TBP ที่เริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤษภาคม 2564 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นที่เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2564 โดยหลกัเป็นรายการเงิน
ปันผลคา้งจ่ายจ านวน 368.3 ลา้นบาท (เงินปันผลจ่ายประจ าปีมลูค่ารวม 243.0 ลา้นบาท และเงินปันผลระหว่างกาล มลูค่า
รวม 124.8  ลา้นบาท รวมเงินปันผลจ่าย 367.8 ลา้นบาท) ซึ่งมีก าหนดจ่ายภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 จ านวน 243 ลา้น
บาท และก าหนดจ่ายภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ส าหรบัปันผลจ านวน 124.8 ลา้นบาท 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

ณ สิน้ปี 2562 – 2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินรวม 1,252.9 ลา้นบาท 
1,407.7 ลา้นบาท 1,221.4 ลา้นบาท และ1,211.1 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ 87.2 รอ้ยละ 77.7 รอ้ยละ 73.4 และ
รอ้ยละ 59.9 ของหนีสิ้นรวม ตามล าดบั กลุ่มบริษัทใชเ้งินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันเป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่ง 
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หนีส้ิน 
ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
   เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - - - - 8.0 0.7 
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,252.9 100.0 1,407.7 100.0 1,221.4 100.0 1,203.1 99.3 

  ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 117.0 9.3 212.2 15.1 222.9 18.3 222.9 18.4 
ส่วนที่ครบก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี 1,135.9 90.7 1,195.5 84.9 998.5 81.7 980.2 80.9 

รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,252.9 100.0 1,407.7 100.0 1,221.4 100.0 1,211.1 100.0 

โดยการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในช่วงปี 2562-2563 มีสาเหตุมาจากการเบิกเงินกูเ้พื่อใช้
เป็นแหล่งเงินทุนในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า TPG และ TBP ส าหรบัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 ลดลงจ านวน 186.3 ลา้นบาท เนื่องจากการทยอยช าระคืนหนีเ้งินกูภ้ายหลงัจากที่โรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่ง
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 8.0 ลา้นบาทเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ ส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลง
จ านวน 67.7 ลา้นบาท เนื่องจากการทยอยช าระคืนหนีเ้งินกูต้ามเงื่อนไขของสถาบนัการเงิน  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ณ สิน้ปี 2563 - 2564 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบรษิัทมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัรวม 142.6 
ลา้นบาท 219.4 ลา้นบาท และ 217.0 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ 7.9 รอ้ยละ 13.2 และรอ้ยละ 10.7 ของหนีสิ้นรวม 
ตามล าดบั  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันในปี 2563 เป็นเงินกูเ้พื่อน าไปลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการ 
TBP ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง และเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
กิจการที่เก่ียวขอ้งกันในปี 2564 เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนในเครื่องจกัรโครงการ TBP และเงินทุนในการซือ้ที่ดินส าหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดัชมุพร รวมถึงเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอปุกรณเ์ครื่องจกัรที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณไ์ฟไหมเ้ครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนัไอน า้ (Steam Turbine) 

ส าหรบันโยบายการรับความเหลือทางการเงินในอนาคต ในช่วงแรกของการพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน 
บริษัทมีนโยบายจะใชก้ระแสเงินสดรบัจากการจ าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่งเป็นหลกั และเมื่อบริษัทไดล้ง
นามในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าและไดท้ าสัญญาว่าจา้งผูร้ับเหมาก่อสรา้งโครงการ บริษัทมีนโยบายใชเ้งินกูย้ืมจากสถาบัน
การเงินเป็นหลกั ประกอบเมื่อบริษัทไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) บริษัทมี
แผนท่ีจะใชเ้งินส่วนหนึ่งในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชนุทัง้ 3 แห่ง 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าเป็นการบันทึกหนีสิ้นตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่มีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 12 เดือน ซึ่ง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) โดย ณ สิน้ปี 2563 -
2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงินรวม 72.1 ลา้นบาท 70.4 ลา้นบาท และ
70.9 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ 4.0 รอ้ยละ 4.2 และรอ้ยละ 3.5 ของหนีสิ้นรวม 
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หนีสิ้นตามสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นรายการที่กลุ่มบริษัทเช่าที่ดินจาก TCP  เพื่อใชใ้นเป็นที่ตัง้โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมี
ก าหนดช าระค่าเช่าตามที่ระบใุนสญัญา และรายการเช่าที่ดินจากเทศบาลต าบลวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้
โรงไฟฟ้าขยะชมุชน โดยมีก าหนดช าระค่าเช่าตามเงื่อนไขในสญัญา  

หนีสิ้นอื่น 

หนีสิ้นอื่น ประกอบดว้ย เงินประกนัผลงานค่าก่อสรา้ง ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
และประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน ณ สิน้ปี 2561 - 2564 และวนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นอื่น 70.3 ลา้นบาท 
77.5 ลา้นบาท 81.4 ลา้นบาท และ 81.2 ลา้นบาท หนีสิ้นอื่นในปี 2562 ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน
โรงไฟฟ้าชีวมวล TPG ซึ่งเป็นการคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั ของประมาณการตน้ทนุค่ารือ้ถอนท่ีจะเกิดขึน้ ณ วนัสิน้สดุสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า ภายใตส้มมติฐานต่างๆ เช่น ระยะเวลารือ้ถอน อตัราเงินเฟ้อในอนาคต เป็นตน้  

ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นอื่นจ านวน 77.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 7.2 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของ
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย เช่น ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน เป็นตน้ 

ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นอื่นจ านวน 81.4 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอน
จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล TBP ที่เริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์มื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นอื่นจ านวน 81.2 ลา้นบาท ซึ่งใกลเ้คียงกบัหนีสิ้นอื่น ณ สิน้ปี 2564 

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2562- 2564 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 765.4 ลา้นบาท 879.9 
ลา้นบาท 1,083.2 ลา้นบาท และ 767.1 ตามล าดบั 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 
ณ 31 ธ.ค. 2562  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
ทนุช าระแลว้  660.8  86.3  800.0  90.9  800.0  73.9  800.0  104.3 
ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคมุเดียวกนั 

 (37.5) (4.9)  (37.5) (4.3)  (37.5) (3.5)  (37.5) (4.9) 

ส่วนเกินจากการซือ้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อ านาจควบคมุ 

 (32.7) (4.3)  (32.7) (3.7)  (32.7) (3.0)  (32.7) (4.3) 

ส ารองตามกฎหมาย  -    -    9.5  1.1  20.6  1.9  20.6  2.7 
ก าไรสะสม  175.2  22.9  141.5  16.1  332.5  30.7  16.4  2.2 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถ้ือหุน้  (0.4) 0.0  (0.9) (0.1)  0.3  0.0  0.3  0.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  765.4  100.0  879.9  100.0  1,083.2  100.0  767.1  100.0 

ณ สิน้ปี 2563 ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 879.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 114.5 ลา้นบาท  หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.0 จากสิน้ปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากก าไรเบ็ดเสร็จในปีจ านวน 166.4 ลา้นบาท และการเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมจ านวน 139.2 ลา้น
บาท หกัดว้ยการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้จากก าไรจ านวน 190.0 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานช่วงไตรมาส 1-2 ของปี 2563 ในอัตราเงินปันผลหุน้ละ 237.5 บาท (มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท) ส าหรบั
จ านวนหุน้ 800,000 หุน้ 
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ณ สิน้ปี 2564 ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1,083.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 203.3 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 23.1 จากสิน้ปี
ก่อน โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรเบ็ดเสรจ็ในปี 2564  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 767.1 ลา้นบาท ลดลง 316.1 ลา้นบาท เนื่องจากการอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีจ านวน 243 ลา้นบาท และเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 124.8 ลา้นบาท รวมเงินปันผลจ่าย 367.8 
ลา้นบาท อย่างไรก็ตามบรษิัทมีก าไรเบ็ดเสรจ็ส าหรบัช่วง 3 เดือนแรกของปี 25365 จ านวน 51.6 ลา้นบาท 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 
1,000 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท และอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 300 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามัญ
ใหม่จ านวน 600 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ทัง้นีภ้ายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทั่วไปแลว้บริษัทจะมี
ทนุช าระแลว้จ านวน 1,100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 2,200 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

4.6 การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ สิน้ปี 2562- 2564 กลุ่มบรษิัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.04 เท่า 0.79 เท่า และ 1.19 เท่า ตามล าดบั ณ สิน้
ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่เท่ากับ 0.79 เท่า ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้น
หมนุเวียนจ านวน 108.7 ลา้นบาท ในขณะท่ีสินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้เพียง 23.5 ลา้นบาท โดยหนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้จาก
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี ซึ่งเพิ่มขึน้เท่ากบั 95.3 ลา้นบาท 

ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องที่เท่ากับ 1.19 เท่า ปรบัตวัดีขึน้จาก ณ สิน้ปี 2563 จากการที่กลุ่ม
บรษิัทมีสินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะลกูหนีก้ารคา้ที่เพิ่มขึน้จากการจ าหน่ายไฟของโรงไฟฟ้า TBP และเชือ้เพลิงและ
วสัดสุ ารองจากการจดัซือ้ทะลายปาลม์ในช่วงฤดกูาลเก็บเก่ียว ขณะที่หนีสิ้นหมนุเวียนลดลงจากเจา้หนีค้่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่เท่ากับ 0.65 เท่า ปรบัตัวลดลงจาก ณ สิน้ปี 2564 
เนื่องจากบรษิัทมีหนีสิ้นหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 377.7 ลา้นบาท ในขณะท่ีสินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเพียง 65.4 
ลา้นบาท โดยหนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้จากเงินปันผลคา้งจ่ายจ านวน 367.8 ลา้นบาท  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร 

ณ สิน้ปี 2562- 2564 กลุ่มบริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรเฉล่ียเท่ากับรอ้ยละ 10.1 รอ้ยละ 13.7 และ
รอ้ยละ16.2 ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ของอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร สอดคลอ้งกบัความสามารถในการ
ท าก าไรของบรษิัทในแต่ละปี 

ในปี 2563 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรที่เพิ่มขึน้จากการรบัรูผ้ลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า TPG เต็มปี ท า
ใหก้ลุ่มบริษัทมีผลก าไรที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ส าหรบัปี 2564 อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรเท่ากับรอ้ยละ 16.2 เพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ตามความสามารถในการท าก าไรของโรงไฟฟ้า TBP ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน
พฤษภาคม 2564 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเฉล่ียเท่ากับร้อยละ  17.4 ใกล้เคียงกับอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรเฉล่ีย ณ สิน้ปี 2564 ที่รอ้ยละ 16.2  
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อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ ณ สิน้ปี 2562 – 2564 เท่ากบั 1.88 เท่า 2.06 เท่า และ 1.54 เท่า ตามล าดบั อตัราส่วนหนีสิ้น
ต่อทุนที่ทยอยปรับตัวเพิ่มขึน้จากปี 2563 เป็นผลจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึน้เพื่อใช้ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ในขณะที่ปี 2564 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนที่ลดลงจาก 2.06 เท่าในปี 2563 เป็น 1.54 เท่า เนื่องจากการลดลงของเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินตามการทยอยช าระคืนเงินกู ้ประกอบกับบริษัทมีก าไรที่เพิ่มขึน้จากการเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชยข์องโรงไฟฟ้า TBP ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564   

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเท่ากับ 2.64 เท่า อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนที่เพิ่มขึน้
เนื่องจากการประกาศจ่ายเงินปันผลส่งผลใหบ้ริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ที่ลดลง และบริษัทมีเงินปันผลคา้งจ่ายจ านวน 367.8 
ลา้นบาท ซึ่งแสดงอยู่ในรายการเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ บริษัทมีก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในเดือน เมษายน 2565 ซึ่งจะท า
ใหบ้รษิัทมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ภาระเงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากงบการเงินประจ าปีของบริษัท 
ประกอบกับภายหลังการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ บริษัทมีแผนจะน าเงินบางส่วนที่ไดร้ับจากการเสนอขาย
หลกัทรพัยใ์นครัง้นีไ้ปช าระคืนเงินกูย้ืมจากธนาคาร ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทมีหนีสิ้นลดลง  

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย 

ณ สิน้ปี 2562 – 2564 กลุ่มบรษิัทมีอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้เฉล่ียเท่ากบัรอ้ยละ 13.1 รอ้ยละ 20. 3 และรอ้ยละ 
20.6 ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ เป็นไปตามความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบรษิัทใน
แต่ละปี  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้เฉล่ียรอ้ยละ 22.3 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ท่ี
ปรบัเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2564 เนื่องจากบริษัทไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลรวม 367.8 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
ลดลง 

4.7 การวิเคราะหเ์งนิสดและสภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดของบริษัทในระหว่างปี 2562 - 2564 และส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 
มีนาคม 2565 สามารถสรุปไดด้งันี ้

กระแสเงินสด  (หนว่ย: ลา้นบาท) 2562 2563 2564 
3 เดือนแรกของปี 

2565 
เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 24.5 247.7 297.7 137.7 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (677.2) (433.5)  (117.9) (17.0) 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 649.8 202.2 (158.8) (30.1) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (2.9) 16.4 21.0 90.6 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตน้งวด 20.0 17.1 33.5 54.5 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 17.1 33.5 54.5 145.1 
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ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสทุธิไดม้าในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 24.5 ลา้นบาท ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีเงินสด
ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 677.2 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล TPG และ TBP 
นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีเงินสดไดม้าในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 649.8 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดรบัจากสถาบนั
การเงินจ านวน 1,147.1 ลา้นบาท เพื่อน ามาใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่งผลใหใ้นปี 2562 
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสทุธิ 2.9 ลา้นบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 จ านวน 17.1 ลา้นบาท 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิไดม้าในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 247.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากกระแสเงินสดรบัจากจ าหน่ายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ TPG ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ตม็ปี 
ในขณะท่ีกลุ่มบรษิัทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 433.5 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทนุก่อสรา้งโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลของ TBP อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 202.2 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบดว้ยเงินสดรบัจากสถาบนัการเงินจ านวน 272.3 ลา้นบาท ส าหรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล เงินสดรบั
จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจ านวน  234.6 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนส าหรบัช่วงการพฒันาใบอนุญาตที่เก่ียวขอ้งของ
โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนทัง้ 3 แห่ง และเงินสดรบัจากการเรียกช าระค่าหุน้จ านวน 139.2 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นปี 2563 
กลุ่มบรษิัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 16.4 ลา้นบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 จ านวน 33.5 ลา้นบาท 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 297.7 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กระแสเงินสดรบัจากการจ าหน่ายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล TBP ขณะที่กลุ่มบริษัทมีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน
จ านวน 117.9 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทนุซือ้ที่ดินส าหรบัการก่อสรา้งบ่อขยะในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน จงัหวดั
ราชบุรี และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าชิน้ส่วนอุปกรณ์เพื่อทดแทนชิน้ส่วนที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณไ์ฟไหม้ไฟไหมเ้ครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน า้ (Steam Turbine) รวมถึงการลงทุนในอาคารและอุปกรณส์ าหรบัโรงไฟฟ้า TBP  นอกจากนี ้
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 158.8 ลา้นบาท จากการช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน ส่งผลใหปี้ 2564 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 21.0 ลา้นบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2564 จ านวน 54.5 ลา้นบาท  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 137.7 ลา้นบาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นกระแสเงินสดรบัจากการจ าหน่ายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 โครงการ ขณะที่กลุ่มบรษิัทมีเงินสดใชไ้ป
ในกิจกรรมลงทุนจ านวน 17.0 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนเพื่อซือ้อาคารและอุปกรณ์ซ่อมแซมโรงไฟฟ้า นอกจากนี ้
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 30.1 ลา้นบาท จากการช าระคืนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน 
ส่งผลใหใ้นช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 90.6 ลา้นบาท และมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 145.1 ลา้นบาท 

สภาพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยห์มนุเวียนรวมจ านวน 399.0 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 54.5 ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นจ านวน 222.0 ลา้นบาท เชือ้เพลิงและวสัดุ
ส ารองคลัง 114.1 ลา้นบาท มากกว่าหนีสิ้นหมุนเวียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวนรวม 335.6 ลา้นบาท โดย
หนีสิ้นหมนุเวียนส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เจา้หนีก้ารคา้ จ านวน 72.3 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนด
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ช าระใน 1 ปี จ านวน 222.9 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 12.0 ลา้น
บาท โดยคิดเป็นอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 1.19 เท่า 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยห์มนุเวียนจ านวน 464.5 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 145.1 ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นจ านวน 197.2 ลา้นบาท และเชือ้งเพลิงและ
วสัดุส ารองคลงัจ านวน 113.2 ลา้นบาท ซึ่งนอ้ยกว่าหนีสิ้นหมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ที่มีจ านวนรวม 713.3 ลา้น
บาท โดยหนีสิ้นหมนุเวียนส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจ านวน 384.9 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เงินปันผลคา้งจ่ายใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้เดิม รองลงมาไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 
จ านวน 222.9 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เท่ากบั 0.65 เท่า 

4.8 การจัดหาแหล่งเงนิทุน 

กลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทุนหลักจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินในรูปแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) โดย
ในช่วงเริ่มตน้ของการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชมุชน กล่าวคือตัง้แต่ช่วยเตรียมความพรอ้มในการ
ขอใบอนุญาตจนถึงก่อนไดร้บัใบอนุญาตกลุ่มบริษัทจะใชเ้งินทุนหมนุเวียนภายในกิจการหรือเงินกูย้ืมจากกิจการที่เก่ียวขอ้ง
กัน และเมื่อกลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการแลว้ กลุ่มบริษัทจะด าเนินการขอสินเชื่อโครงการ
จากสถาบนัการเงิน โดยมีโรงไฟฟ้าเป็นหลกัประกนัในการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว 
และน าเงินกูย้ืมดงักล่าวมาช าระคืนเงินกูย้ืมจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัมีกระแสเงินสดรบัหลกัจาก
การจ าหน่ายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 แห่ง เพื่อช่วยเสรมิสภาพคล่อง รองรบัการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าขยะ
ชมุชนในอนาคต  

ทั้งนีภ้ายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินไดก้ าหนดเงื่อนไขทางการเงินที่ส  าคัญ เก่ียวกับการด ารง
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้โดยค านวณทุกวนัสิน้ปี ในปี 2563 TPG มีเงื่อนไขตอ้ง
ด ารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนไม่เกิน 2.0 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนีไ้ม่นอ้ยกว่า 1.2 เท่า จากผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินพบว่าในปี 2564 TPG มีอตัราส่วน D/E Ratio ที่ 1.67 เท่า และ DSCR 1.64 เท่า ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด   

4.9 เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2565 ไดอ้นุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปีจ านวน 243 
ลา้นบาท มีก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 
26 มีนาคม 2565 ไดอ้นุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวน 124.8  ลา้นบาท มีก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 26 
เมษายน 2565 รวมเงินปันผลจ่าย 367.8 ลา้นบาท โดยรายการดงักล่าวไดส้ะทอ้นในงบการเงิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
ในส่วนของหนีสิ้น (รายการเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้) และส่วนของผูถื้อหุน้ (ก าไรสะสมลดลง) แลว้ทัง้จ านวน ซึ่ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 บรษิัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเท่ากบั 2.64 เท่า  

ส าหรบัแหล่งที่มาของเงินสดจ่ายปันผล มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานและเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน
บางส่วน อย่างไรก็ตาม ภาระหนีสิ้นที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนตามเงื่อนไขของ
ธนาคาร เนื่องจากธนาคารจะพิจารณาการด ารงอตัราส่วนดงักล่าวจากงบการเงินประจ าปีของบรษิัท  ทัง้นี ้ภายหลงัการเขา้
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัทมีแผนจะน าเงินบางส่วนที่ไดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้นีไ้ปช าระคืนเงิน
กูย้ืมสถาบนัการเงิน ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทมีหนีสิ้นรวมลดลง ในขณะท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุเสนอขายหุน้ 

4.10 ภาระผูกพันด้านหนีส้ินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินที่เป็นสาระส าคญัแต่ยงัไม่ได้
รบัรูใ้นงบการเงินรวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 5.8 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษัทเขา้ท าสัญญาจะซือ้จะขายที่ดินเนือ้ที่รวม 27-2-85 
ตารางวา ส าหรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน ในจงัหวดัชมุพร ซึ่งกลุ่มบรษิัทมีภาระตอ้งช าระค่าที่ดินส่วนท่ีเหลือ
เมื่อลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟภ.  

4.11 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

1) การผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ลอยตัวคิดเป็นรอ้ยละ  80.5 ของหนีสิ้นที่มีภาระ
ดอกเบีย้ ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมในรูปแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) มีก าหนดช าระคืน 8-9 ปี หากอตัราดอกเบีย้อา้งอิง ซึ่ง
ไดแ้ก่ MLR, THBFIX มีการปรบัตวัสูงขึน้ จะส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทมีภาระดอกเบีย้สูงขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
และผลการด าเนินงานของบรษิัท 

2) ผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 

ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุและหุน้สามญัเดิมแก่ประชาชนในครัง้นี ้จ านวนหุน้ของบรษิัทจะเพิ่มขึน้
จาก 1,600 ลา้นหุน้ เป็น 2,200 ลา้นหุน้ หรือเพิ่มขึน้จ านวน 600 ลา้นหุน้ ซึ่งจะมีผลท าใหอ้ตัราส่วนทางการเงนิท่ีเปรียบเทยีบ
กับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือจ านวนหุ้นของบริษัทลดลงในอนาคต เนื่องจากจ านวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเพิ่มขึน้ 
(Dilution Effect) เช่น ก าไรสทุธิต่อหุน้ (Earnings per Share) หรืออตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (Return on Equity) เป็นตน้ 

หากพิจารณาผลกระทบดังกล่าวจากข้อมูลในอดีต ตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรบัปีเท่ากบั 202.1 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรสทุธิต่อหุน้เท่ากบั 0.13 บาท แต่หากจ านวน
หุน้ของบริษัทเพิ่มขึน้เป็น 2,200 ลา้นหุน้ ก าไรสทุธิต่อหุน้จะลดลงเหลือ 0.09 บาท หรือลดลงรอ้ยละ 27.3 ซึ่งหากบริษัทไม่
สามารถด าเนินธุรกิจใหม้ีผลประกอบการที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรบัการเพิ่มขึน้ของหุน้สามญัดงักล่าว การเสนอขายหุน้สามญัใน
ครัง้นีจ้ะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่างๆ ของบรษิัทลดลงในอนาคต  

อย่างไรก็ดี ในระยะยาวบรษิัทเชื่อว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการเสนอขายหุน้สามัญและน าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี ้บรษิัทจะน าไปใชใ้นการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นหลกั รวมถึงใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มเสรมิสภาพคล่องในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิัทมีรายไดแ้ละก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ก าไร
สทุธิต่อหุน้ของบริษัทเพิ่มสงูขึน้ไดใ้นอนาคต นอกจากนี ้บริษัทจะไดร้บัประโยชนอ์ื่นจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เช่น ความคล่องตวัในการจดัหาเงินทุน และภาพลกัษณท์ี่ดีในการเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
ด าเนินงานของบรษิัทดว้ยเช่นกนั 
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4.12 ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

4.12.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในหนา้รายงานของผูส้อบบัญชีต่องบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 2562 – 2564 และ
ส าหรบังวด 3 เดือนแรกของปี 2565 ดงันี ้  

งบการเงิน สรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี
งบการเงินรวมส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

 ตรวจสอบโดย นางสาวอมรรตัน ์เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 
4599 จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 ผูส้อบบัญชีไดใ้หค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวม
แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สดส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

 ตรวจสอบโดย นางสาววรรณวิมล ปรีชาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 9548 
จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 ผูส้อบบัญชีไดใ้หค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวม
แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สดส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 ตรวจสอบโดย นางสาววรรณวิมล ปรีชาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 9548 
จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 ผูส้อบบัญชีไดใ้หค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวม
แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สดส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

งบการเงินรวมระหว่างกาล
ส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

 สอบทานโดย นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 9548 
จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีว่า ไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทาน 
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4.12.2  สรุปงบการเงนิรวมของบริษัท 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 – 2564 และ ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

 สินทรัพย ์         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  17.1   0.8   33.5   1.2  54.5 2.0  145.1   5.2  
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  182.2   8.3   190.2   7.1  207.5 7.5  182.4   6.5  
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  0.8   0.0   3.1   0.1  14.5  0.5   14.8   0.5  
เชือ้เพลิงและวสัดสุ  ารองคลงั  60.0   2.7   53.0   2.0  114.1  4.2   113.2   4.1  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  5.0   0.2   8.7   0.3  8.4  0.3  9.0   0.4  

  รวมสินทรพัยห์มนุเวียน  265.1   12.0   288.5   10.7  399.0  14.5   464.5   16.7  
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ใชเ้ป็นหลกัประกนั  32.5   1.5   89.7   3.3   73.8   2.7   73.8   2.6  
ตน้ทนุสญัญาที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์สทุธิ  21.0   1.0   89.7   3.3   106.0   3.9   106.2   3.8  
เงินจ่ายล่วงหนา้ตน้ทนุของสญัญา  10.6   0.5   -     -     -     -     -     -    
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง  11.5   0.5   2.9   0.1   -     -     -     -    
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทีด่ิน  -     -     6.0   0.2   6.2   0.2   6.2   0.2  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ  1,826.7   83.0   2,055.0   76.4   1,986.4   72.3   1,957.8   70.2  
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้สทุธิ  -     -     65.4   2.6  62.0   2.3   65.6   2.4  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ  32.7   1.5   32.9   1.2   31.9   1.2   31.5   1.1  
สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน  -     -     56.9   2.1   58.3   2.1   58.8   2.1  
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ  0.8   0.0   3.1   0.1   3.4   0.1   3.3   0.1  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  1.0   0.0   0.3   0.0   21.1   0.7   21.8   0.8  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  1,936.8   88.0   2,401.9   89.3   2,349.1   85.5   2,325.0   83.3  
รวมสินทรัพย ์  2,201.9   100.0   2,690.4   100.0   2,748.1   100.0   2,789.5   100.0  

 หนีสิ้น         

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - - - -  8.0   0.3  
เจา้หนีก้ารคา้  9.6   0.4   13.7   0.5   12.4   0.5   18.0   0.6  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  3.9   0.2   2.2   0.1   9.1   0.3   384.9   13.8  
เจา้หนีค้่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า  99.8   4.5   94.7   3.5   50.9   1.9   39.3   1.4  
เงินประกนัผลงานค่าก่อสรา้ง  5.6   0.3   4.3   0.2   2.0   0.1   1.7   0.1  
หนีส้ินระยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   117.0   5.3   212.2   7.9   222.9   8.1   222.9   8.0  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั   -     -     9.0   0.3   12.0   0.4   12.0   0.4  
หนีส้ินตามสญัญาเช่า   -     -     2.4   0.1   2.2   0.1   3.1   0.1  

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  20.2   0.9   26.3   1.0   24.1   0.8   23.4   0.9  
รวมหนีส้ินหมนุเวียน  256.1   11.6   364.8   13.6   335.6   12.2   713.3   25.6  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,135.9   51.6   1,195.5   44.4   998.5   36.3   980.2   35.1  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  -     -     133.6   5.0   207.4   7.5   205.0   7.3  
หนีส้ินตามสญัญาเช่า  -     -     69.7   2.6   68.1   2.5   67.8   2.4  
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัการเลิกจา้ง   2.1   0.1   4.1   0.2   4.4   0.2   4.8   0.2  
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ  -     -     -     -    0.9   0.0   1.0   0.0  
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอน  42.4   1.9   42.8   1.5   50.0   1.9   50.3   1.9 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน  1,180.4   53.6   1,445.7   53.7   1,329.3   48.4   1,309.1   46.9  
รวมหนี้สิน  1,436.5   65.2   1,810.5   67.3   1,664.9   60.6   2,022.4   72.5  
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุจดทะเบียน   800.0    800.0    1,100.0    1,100.0   39.4  
ทนุที่ออกและช าระแลว้  660.8   30.0   800.0   29.7   800.0   29.2   800.0   28.7  
ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุ
เดียวกนั 

 (37.5)  (1.7)  (37.5)  (1.4)  (37.5)  (1.4)  (37.5)  (1.3) 

ส่วนเกินจากการซือ้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ  (32.7)  (1.5)  (32.7)  (1.2)  (32.7)  (1.2)  (32.7)  (1.2) 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม         

ทนุส ารองตามกฎหมาย  -     -     9.5   0.4  20.6 0.7  20.6   0.7  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  175.2   8.0   141.5   5.2   332.5   12.1   16.4   0.6  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้  (0.4)  (0.0)  (0.9)  (0.0)  0.3   0.0   0.3   0.0  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  765.4   34.8   879.9   32.7   1,083.2   39.4   767.1   27.5  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,201.9   100.0   2,690.4   100.0   2,748.1   100.0   2,789.5   100.0  
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 – 2564 และส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุด 31 
มีนาคม 2565 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3 เดือนแรก 
ปี 2564 

3 เดือนแรก 
ปี 2565 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย  336.1   100.0   650.9   100.0   779.7   100.0   163.4   100.0   221.3   100.0  
รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลง
สมัปทาน 

 -     -     56.9  -   1.5  -   0.5  -   0.4  -  

รวมรายได้หลัก  336.1  100.0  707.8  100.0  781.2  100.0  163.9  100.0  221.7  100.0 
ตน้ทนุขาย  220.8   65.7   414.8   63.7   501.1   64.3   100.7   61.6   147.0   66.4  
ตน้ทนุค่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลง
สมัปทาน 

 -     -     56.9  -   1.5  -   0.5  -  0.4  - 

ก าไรขั้นต้น  115.3  34.3  236.1  36.3  278.6  35.7  62.7  38.4  74.3  33.6 
รายไดอ้ื่น  11.4   3.4   5.7   0.9   26.3   3.4   0.4   0.2   11.5   5.2  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  27.1   8.1  30.7   4.7   54.8   7.0  8.6 5.2 21.6 9.8 

ก าไรจากการกิจกรรมด าเนินงาน  99.6  29.6  211.1 32.5  250.1  32.1  54.5  33.4  64.2  29.0 
ตน้ทนุทางการเงิน  3.8   1.1   44.9   6.9   47.6   6.1   9.9   6.0   12.5   5.6  
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  95.8   28.5  166.2  25.6  202.5  26.0  44.6  27.3  51.7  23.4 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้  1.5   0.4   (0.7)  (0.1)  0.4   0.0   (0.1)  (0.1)  0.1   0.1  
ก าไรส าหรบัปี  94.3  28.1  166.9  25.7  202.1  26.0  44.7  27.4  51.6  23.3 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน           
- การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชนพ์นกังานสทุธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (0.2)   (0.6)  1.4  - - - - 

- ภาษีเงินไดข้องรายการที่จะไม่จดั
ประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร
หรือขาดทนุในภายหลงั 

  0.1  (0.2)  - - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  94.1    166.4   203.3   44.7  27.4  51.6  23.3 

ส่วนของก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของ           

ส่วนของบริษัทใหญ่  94.3  28.1  166.9   25.7  202.1 26.0  44.7    51.6   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ  (0.0) 0.0  (0.0)  (0.0) (0.0) (0.0)  (0.0)   0.0   

ก าไรส าหรบัปี  94.3  28.1  166.9   25.7  202.1 26.0  44.7    51.6   
ส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมท่ี
เป็นของ     

 
 

    

ส่วนของบริษัทใหญ่  94.1   28.0   166.4   25.6  203.3 26.1  44.7    51.6   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ  (0.0)  (0.0)  (0.0)  (0.0) (0.0) 0.0  (0.0)   0.0   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  94.1   28.0   166.4   25.6  203.3 26.1  44.7    51.6   

ก าไรต่อหุ้นปรับปรุง/1      
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 
(ลา้นหุน้) 1,600 1,600 1,600 

 
1,600 

 
1,600 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานปรบัปรุง (บาท) 0.06 0.10 0.13 0.03 0.03 

 



    บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
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หมายเหต:ุ สดัส่วนรอ้ยละค านวณจากรายไดจ้ากการขาย ไม่นบัรวมรายไดค่้าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 
/1 ท่ีประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 1,000 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท ซึ่ง
ท าให้จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักท่ีใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิม 800,000 หุ้น เป็น 1,600 ลา้นหุ้น เพื่อประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบ ก าไรต่อหุน้ขา้งตน้จึงแสดงโดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้ดงักล่าวเกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2562 

งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสดรวม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3 เดือนแรก 
ปี 2564 

3 เดือนแรก 
ปี 2565 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรส าหรบัปี  95.8   166.3  202.5  44.6   51.8  
รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้      
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย  59.1   98.6  124.7  25.1   34.2  
- ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง  -     (0.1) 1.6  0.7   (0.1) 
- ขาดทนุสทุธิจากการตดัจ าหน่ายและจ าหน่ายอปุกรณ ์  5.0   3.3  20.9 - - 
- รายไดจ้ากการยกหนีเ้งินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน - - - - - 
- ดอกเบีย้รบั  (0.1)  (0.5) (0.4)  (0.0)  (0.0) 
- ตน้ทนุทางการเงิน  3.8   44.9  47.6  9.9   12.5  
- ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยและการรว่มคา้  -     (4.0) - - - 
- ขาดทนุจากการซือ้สินทรพัยส์ทุธิของบริษัทย่อย - - - - - 
- ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานหลงัการเลิกจา้งหรือ
เกษียณอาย ุ

 0.8   1.4  1.7 0.4  0.4  

- ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ - - - - - 
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ด าเนินงาน 

 164.4   309.9  398.6 80.7  98.8  

      

การเปลี่ยนแปลงของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด าเนินงาน      

- ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  (96.6)  (9.3)  (37.4)  3.2   22.7  
- ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีก้ิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  3.9   6.7   (8.0)  (3.4)  1.3  
- ตน้ทนุสญัญาที่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย ์  (21.0)  (58.0)  (16.0)  (0.2)  (0.3) 
- เชือ้เพลิงและวสัดสุ  ารองคลงั  (18.6)  (3.1)  (61.1)  (22.6)  0.9  
- สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  (3.7)  0.6   (0.0)  1.4   (0.3) 

    - สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - - - - (0.4) 
- ลกูหนีก้รมสรรพากร  -     (8.1)  20.1   7.3  2.4 
- เงินสดจ่ายล่วงหนา้ตน้ทนุของสญัญา  (10.6)  -    -  -    - 
- เจา้หนีก้ารคา้  2.5   4.5   (1.2)  7.2   5.7  
- เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  (2.5)  1.2   4.5   10.1   6.5  
- หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  7.4   5.5   (1.8)  (6.9)  0.4  
เงินสดรบัจากการด าเนินงาน  25.2   249.9   297.7   76.8  137.7 
- ภาษีเงินไดจ้่าย  (0.7)  (2.2) - -  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน  24.5   247.7  297.7  76.8    137.7 
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งบกระแสเงินสดรวม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3 เดือนแรก 
ปี 2564 

3 เดือนแรก 
ปี 2565 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ใชเ้ป็นหลกัประกนั  (29.7)  (57.3) 16.0  -     -    
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  -     57.3   -     -     -    
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กรรมการ  1.1   -     -     -     -    
การจ าหน่ายบรษิัทย่อย  -     -     -     -     -    
เงินสดรบัจากการซือ้สินทรพัยส์ทุธิในบริษัทย่อย  -     -     -     -     -    
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย  -     2.8   -     -     -    
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในการรว่มคา้  -     -     -     -     -    
เงินสดจ่ายจากการซือ้ธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั  -     -     -     -     -    
เงินสดรบัจากดอกเบีย้  0.1   1.1   0.4   0.7   0.0  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณแ์ละงานระหว่างก่อสรา้ง  (617.2)  (388.3)  (105.2)  (25.8)  (15.6) 
เงินสดจ่ายตน้ทนุการกูย้ืมที่รวมอยู่ในอาคารและอปุกรณ ์  (17.0)  (10.2)  (5.8)  (3.5)  -    
เงินสดรบัจากการขายอปุกรณ ์   0.9   1.1   -     -    
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  (5.2)  (1.8)  (0.2)  -     (0.1) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน  -     (20.8)  (3.3)  (1.3)  (0.5) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง  (9.3)  (11.2) -  (0.5) - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ซือ้สินทรพัย ์ - - (20.7) - (0.8) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทีด่ิน  -     (6.0) (0.2)  (0.5) - 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (677.2)  (433.5) (117.9)  (30.9) (17.0) 

      
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกรรมการ  97.6   -     -     -     -    
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกรรมการ  (590.9)  -     -     -     -    
เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน  (2.9)  (38.5)  (45.9)  (10.5)  (15.3) 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,147.1   272.3  - -  44.0  
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - - 8.0 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -     (118.2)  (187.4)  (46.6)  (62.2) 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  -     234.6   261.0   12.0  40.0 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  -     (92.0)  (184.2)  (8.0) (42.4)  
เงินสดจ่ายคืนเงินตน้ของสญัญาเช่า  -     (5.2)  (2.3) (0.3)   (2.1) 
เงินสดจ่ายเงินปันผล  -     (190.0)  -     -     -    
เงินสดรบัจากการรบัช าระค่าหุน้เพ่ิมเติม  -     139.2   -     -     -    
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืม  (1.1)  -     -     -    (0.1) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  649.8   202.2  (158.8)  (53.4) (30.1) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ  (2.9)  16.4   21.0   (7.5)  90.7  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ตน้งวด  20.0   17.1   33.5   33.5   54.5  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด  17.1   33.5   54.5   26.0   145.1  

 



    บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ส่วนที่ 2.2.4 หนา้ 35 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่  าคญั หน่วย ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 3 เดือนแรกปี 

2565 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง      

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า  1.04   0.79  1.19  0.65  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็  เท่า  0.78   0.62  0.82  0.48  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า  0.12   0.80  0.88  0.59  
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้  เท่า 3.8 5.9 5.7  6.08  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 96 62 62  60  
อตัราส่วนหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ เท่า N/A N/A N/A N/A 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย  วนั N/A N/A N/A N/A 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ เท่า 19.2 31.4 27.7  21.2  
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 19 12 13  17  
วงจรเงินสด  วนั 77 51 49  43  

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      
อตัราก าไรขัน้ตน้  รอ้ยละ  34.3   36.3  35.7  33.6  
อตัราก าไรขัน้ตน้ (ปรบัปรุง) รอ้ยละ 51.6 51.2 51.6  48.5  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  รอ้ยละ  29.6   32.4  32.1  29.0  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ปรบัปรุง) รอ้ยละ 47.2 47.6 48.1  44.5  
อตัราส่วนรายไดอ่ื้นต่อรายไดร้วม รอ้ยละ  3.4   0.9  3.4  5.2  
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร  รอ้ยละ 24.6 117.3 119.0  214.3  
อตัราก าไรสทุธิ  รอ้ยละ  28.1   25.6  25.9 23.3 

อตัราผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้เฉลี่ย รอ้ยละ 13.1 20.3 20.6 22.3 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยเ์ฉลี่ย รอ้ยละ  5.2   6.8  7.4 7.5 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรเฉลี่ย  รอ้ยละ 10.1 13.7 16.2 17.4 

อตัราหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เท่า  18.4   28.9  28.7 23.7 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน      
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้  เท่า 1.88 2.06 1.54 2.64 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 41.7 6.9 7.9 7.9 
หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้            
ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

เท่า 7.9 5.2 4.0 4.7 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis)  เท่า 1.3 1.4 1.6 1.7 
อตัราการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ - 113.8 120.2 241.6 

 

 

 


