บริษัท ทีทซี ีแอล จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ ำยบริหำร
1. ผลกำรดำเนินงำนสำหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563
สำหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั ฯ มีอตั รำกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 671 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผำ่ นมำ โดยกำรลดลงมำจำกรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและให้บริ กำร และรำยได้จำกกำรบริ หำรงำน
โรงไฟฟ้ำ
ผลต่ำงกำไรของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำนวน 146 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรอ่อนค่ำของสกุลเงิน
เหรี ยญระหว่ำงงวด อย่ำงไรก็ตำมกำไรเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับงวดอยูท่ ี่จำนวน 386 ล้ำนบำท
กำไรสุ ทธิ สำหรับงวดอยู่ 241 ล้ำนบำท ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อยูท่ ี่ 238 ล้ำนบำท และกำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน
ถูกบันทึกอยูท่ ี่ 0.33 บำทต่อหุ น้
2. รำยงำนวิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่

30 กันยำยน 2563
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและให้บริ กำร
รำยได้จำกกำรบริ หำรงำนโรงไฟฟ้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำร
รวมรำยได้
หัก ต้นทุนในกำรก่อสร้ำงและให้บริ กำร
หัก ต้นทุนจำกกำรบริ หำรงำนโรงไฟฟ้ำ
หัก ต้นทุนจำกกำรขำยสิ นค้ำ
รวมต้ นทุน
กำไรขั้นต้ น
บวก รำยได้อื่น
บวก กำไรจำกกำรจำหน่ำยบริ ษทั ย่อยทำงอ้อม
หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
บวก/หัก กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บวก ส่วนแบ่งผลกำไร(ขำดทุน)จำกบริ ษทั ร่ วม
บวก ส่วนแบ่งผลกำไร(ขำดทุน)จำกกิจกำรร่ วมค้ำ
กำไรก่ อนต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
หัก ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้

30 กันยำยน 2562

(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
เปลีย่ นแปลง (%)

4,855.33
37.11
7.63
4,900.06
(4,207.64)
(15.31)
(6.55)
(4,229.50)
670.57

99%
1%
0%
100%
86%
0%
0%
86%
14%

7,738.19
442.24

95%
5%

8,180.43
(6,930.11)
(139.48)

100%
85%
2%

(7,069.60)
1,110.83

86%
14%

(37%)
(92%)
N/A
(40%)
(39%)
(89%)
N/A
(40%)
(40%)

76.35
0.00
(728.86)
381.64
0.00
91.62

2%
0%
15%
8%
0%
2%

122.71
689.68
(1,237.58)
(48.89)
16.05
52.34

2%
8%
15%
1%
0%
1%

(38%)
(100%)
(41%)
881%
(100%)
75%

491.32
(159.16)
332.16

10%
3%
7%

705.15
(245.67)
459.48

9%
3%
6%

(30%)
(35%)
(28%)
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หัก ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
บวก/(หัก) ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ น
เงินตรำต่ำงประเทศ
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำรแบ่งปั นกำไรสำหรับงวด:
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไรสำหรับงวด
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)

(91.63)
240.53

2%
5%

(16.96)
442.52

0%
5%

440%
(46%)

145.55
386.08

3%
8%

(215.71)
226.81

3%
3%

167%
70%

238.26
2.27
240.53

424.59
17.94
442.52

0.33

0.64

2.1 กำรวิเครำะห์ รำยได้ ต้ นทุนและค่ ำใช้ จ่ำย
2.1.1 รำยได้
รำยได้รวมถูกบันทึกอยูท่ ี่ 4,900 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 40 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ที่แล้ว
รำยได้
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและให้บริ กำร (EPC)
รำยได้จำกกำรบริ หำรงำนโรงไฟฟ้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำร
รำยได้ รวม

30 ก.ย. 63
4,855.33
37.11
7.63
4,900.06

30 ก.ย. 63
เปลีย่ นแปลง
7,738.19
(37%)
442.24
(92%)
N/A
8,180.43
(40%)

 ธุ รกิจ EPC
รำยได้จำกกำรก่อสร้ ำงและให้บริ กำรลดลงร้อยละ 37 อยู่ที่ 4,855 ล้ำนบำท เป็ นผลกระทบจำก Covid-19 ซึ่ ง
ส่ งผลกับธุ รกิ จทัว่ โลกรวมถึ งประเทศไทย กำรแพร่ ระบำดนี้ ทำให้ทำงรั ฐบำลและบริ ษทั เอกชนมีมำตรกำร
ก ำหนดปิ ดพื้ น ที่ (lockdown) อย่ำ งเข้ม งวด ซึ่ งได้ส่ ง ผลต่ อ ชั่ว โมงกำรท ำงำนของโครงกำร นอกจำกนี้
เครื่ องจัก รหลัก บำงส่ วนไม่ ส ำมำรถที่ จะขนส่ ง จำกประเทศต้นทำงได้ จึ งท ำให้มี ผ ลกระทบต่ อกำรติ ดตั้ง
เครื่ องจักรในบำงโครงกำร และเป็ นสำเหตุให้กลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีและโรงไฟฟ้ำมีกำรชะลอกำรลงทุน
 ธุ รกิจโรงไฟฟ้ำ
รำยได้จำกกำรบริ หำรงำนโรงไฟฟ้ำ ลดลงร้อยละ 92 อยูท่ ี่ 37 ล้ำนบำท มำจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนร้อยละ 60
ของจำนวนหุ น้ ทั้งหมดใน TTGP เมื่อเดือนพฤษภำคมปี ที่ผำ่ นมำ
 ธุ รกิจโรงเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด-White Pellets
ช่ วงระหว่ำงไตรมำสที่ 3 กลุ่มบริ ษทั TTCL ได้ทำกำรเข้ำซื้ อกิ จกำรของ บริ ษทั Ha Tien Energy Corporation
(Hatien) ซึ่ งเป็ นธุ รกิจผลิตและจำหน่ำย white pellets มีรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำอยูท่ ี่ 8 ล้ำนบำท
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2.1.2 ต้ นทุนและกำไรขั้นต้ น
เปรียบเทียบอัตรำกำไรขั้นต้ น
30 ก.ย. 63
งำนกำรก่อสร้ำงและให้บริ กำร
งำนกำรบริ หำรงำนโรงไฟฟ้ำ
งำนกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำร
รวม

รำยได้
4,855.33
37.11
7.63
4,900.06

ต้ นทุน
(4,207.64)
(15.31)
(6.55)
(4,229.50)

กำไรขั้นต้ น
647.69
21.80
1.08
670.57

กำไรขั้นต้นประกอบด้วยงำนก่อสร้ำงและให้บริ กำรจำนวน 648 ล้ำนบำท งำนบริ หำรงำนโรงไฟฟ้ำจำนวน 22
ล้ำนบำท และงำนขำยสิ นค้ำ(White Pellet) จำนวน 1 ล้ำนบำท ทำให้มีกำไรขั้นต้นสำหรับงวดเป็ นร้อยละ 14
2.1.3 รำยได้ อื่น และกำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่ น
 รำยได้อื่นลดลงร้อยละ 38 อยูท่ ี่ 76 ล้ำนบำท มำจำกกำรลดลงของดอกเบี้ยรับจำกกำรขำยเงินลงทุนใน TTGP
 บันทึกผลกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอยูท่ ี่ 382 ล้ำนบำท สำเหตุมำจำกกำรอ่อนค่ำของสกุลเงินบำทระหว่ำงงวด
2.1.4 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรลดลงร้อยละ 41 อยูท่ ี่ 729 ล้ำนบำท สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 บริ ษทั บันทึกค่ำเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญจำนวน 207 ล้ำนบำท (จำกมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินของไทย ฉบับที่ 9) และหำกไม่รวมค่ำเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญทั้ง 2 ปี ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรยังคงลดลงร้อยละ 39 อยูท่ ี่ 552 ล้ำนบำท ดังนั้นกำรลดลงของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงในเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ของพนักงำน ภำระผูกพัน
ด้ำนผลประโยชน์ของพนักงำน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจำหน่ำยเงินลงทุนใน TTGP
2.1.5 ส่ วนแบ่ งกำไรจำกบริษัทร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ ำ
เนื่ องจำกกำรขำยเงินลงทุนของ Siam Solar Power ในปี ที่ผ่ำนมำ จึงทำให้ไม่มีส่วนแบ่งกำไรจำกบริ ษทั ร่ วม
และส่ วนแบ่งกำไรจำกกิจกำรร่ วมค้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญอยูท่ ี่ 92 ล้ำนบำท มำจำกกำไรจำกกิจกำรร่ วมค้ำ
ในบริ ษทั TTGP
2.1.6 ต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับงวดลดลงร้อยละ 35 อยูท่ ี่ 159 ล้ำนบำท จำกกำรปลดภำระหนี้กบั ธนำคำร Exim เมื่อ
บริ ษทั มีกำรจำหน่ำยเงินลงทุนใน TTGP และกำรชำระคืนหุ น้ กูจ้ ำนวน 2,400 ล้ำนบำทในเดือน พฤษภำคม
2563 ซึ่งเป็ นส่ วนช่วยลดต้นทุนทำงกำรเงินของบริ ษทั ภำษีเงินได้สำหรับงวดเพิ่มขึ้น 75 ล้ำนบำท อยูท่ ี่ 91 ล้ำน
บำท
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3. รำยงำนวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงิน
3.1 กำรวิเครำะห์ สินทรัพย์
หน่ วย : ล้ ำนบำท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

30 ก.ย. 63
10,386.48
3,794.94
14,181.42

31 ธ.ค. 62
13,572.70
2,695.11
16,267.81

เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)
(3,186.22)
1,099.83
(2,086.39)

% เปลีย่ นแปลง
(23.48%)
40.81%
(12.83%)

ณ 30 กันยำยน 2563 สิ นทรัพย์รวมถูกบันทึกอยูท่ ี่ 14,181 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี ที่ผำ่ นมำ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม ลดลง 3,186 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 23 อันเป็ นผลมำจำกรำยกำรดังต่อไปนี้
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 3,313 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรจ่ำยคืนหุ น้ กู้ จำนวน 2,400 ล้ำน
บำท ในเดือนพฤษภำคมและใช้ไปกับกิจกรรมดำเนินงำน
 ลูกหนี้กำรค้ำ - ลูกค้ำทัว่ ไป ลดลง 114 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเรี ยกเก็บเงินจำกโครงกำรในประเทศ
 สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ – ลูกค้ำทัว่ ไป เพิ่มขึ้น 425 ล้ำนบำท เกิดจำกควำมคืบหน้ำของโครงกำร
ก่อสร้ำงขนำดใหญ่
 ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย ลดลง 103 ล้ำนบำท เนื่องจำกได้รับภำษีคืนจำกกรมสรรพำกร
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม เพิม่ ขึ้น 1,100 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 41 อันเป็ นผลมำจำกรำยกำรดังต่อไปนี้
 ลูกหนี้กำรค้ำ – ลูกค้ำทัว่ ไป และเงินให้กยู้ มื กับกิจกำรอื่น เพิ่มขึ้น 127 ล้ำนบำท และ 136 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เนื่องจำกมีกำรจัดประเภทตำมระยะเวลำของรำยกำรจำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ง
ปี เป็ นส่ วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี
 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 331 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเข้ำซื้ อบริ ษทั Hatieco ประเทศเวียดนำม
ในเดือนสิ งหำคม 2563
 สิ ทธิกำรใช้สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 339 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินของไทย
ฉบับที่ 16 (TFRS) เรื่ องสัญญำเช่ำมำใช้ในปี 2563
3.2 กำรวิเครำะห์ หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หน่ วย : ล้ ำนบำท
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

30 ก.ย. 63
9,531.81
1,863.96
11,395.77
2,785.65
14,181.42

31 ธ.ค. 62
11,430.51
2,509.74
13,940.25
2,327.56
16,267.81
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เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)
(1,898.70)
(645.78)
(2,544.48)
458.09
(2,086.39)

% เปลีย่ นแปลง
(16.61%)
(25.73%)
(18.25%)
19.68%
(12.83%)

ณ 30 กันยำยน 2563 หนี้สินรวมอยูท่ ี่ 11,396 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี ที่ผำ่ นมำ
หนี้สินหมุนเวียนรวม ลดลง 1,899 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 17 อันเป็ นผลมำจำกรำยกำรดังต่อไปนี้
 เจ้ำหนี้กำรค้ำ – ผูค้ ำ้ ทัว่ ไป เพิม่ ขึ้น 298 ล้ำนบำท เนื่ องจำกใบแจ้งหนี้ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
 ต้นทุนงำนก่อสร้ำงค้ำงจ่ำย ลดลง 934 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเรี ยกเก็บเงินจำกซัพพลำยเออร์ ซ่ ึ งส่ วน
ใหญ่มำจำกโครงกำรในประเทศ
 เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง – ผูค้ ำ้ ทัว่ ไป ลดลง 223 ล้ำนบำท จำกควำมคืบหน้ำใน
โครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่
 หุ ้นกูท้ ี่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี ลดลง 1,325 ล้ำนบำท เนื่ องจำกกำรจ่ำยคืนหุ ้นกู้ จำนวน 2,400
ล้ำนบำท ในเดื อนพฤษภำคม และมีกำรจัดประเภทตำมระยะเวลำกำรชำระสำหรับ หุ ้นกู้ส่วนที่ ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี จำนวน 1,075 ล้ำนบำท ซึ่ งออกตั้งแต่ปี 2559 จะครบกำหนดในเดือน ม.ค.
2564
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม ลดลง 646 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 26 อันเป็ นผลมำจำกรำยกำรดังต่อไปนี้
 เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน เพิม่ ขึ้น 78 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริ ษทั Hatieco ได้รับเงินกูย้ มื ระยะ
ยำวจำกธนำคำรเวียดนำมเพื่อกำรเกษตรและกำรพัฒนำชนบท (Agribank) จำนวน 90 ล้ำนบำท เพือ่
กำรลงทุนในโรงงำนแปรรู ปไม้และกำรผลิตชีวมวลอัดเม็ด
 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ เพิ่มขึ้น 306 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินของไทย
ฉบับที่ 16 (TFRS) เรื่ องสัญญำเช่ำมำใช้ในปี 2563
 หุ น้ กูล้ ดลง 1,075 ล้ำนบำท มำจำกกำรจัดประเภทไปเป็ นหุ ้นกูท้ ี่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
 เงินปันผลของหุน้ บุริมสิ ทธิ เพิ่มขึ้น 30 ล้ำนบำท เนื่องจำก TTPHD ได้มีกำรเสนอขำยหุน้ บุริมสิ ทธิ
จำนวน 4.7 ล้ำนหุน้ ที่มูลค่ำหุ ้นละ 1 เหรี ยญดอลล่ำห์สหรัฐ ด้วยผลตอบแทนจำกเงินปันผลร้อยละ 7.5
ต่อปี จำกรำยกำรดังกล่ำวทำให้ตอ้ งนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินของไทยฉบับที่ 32 (TAS) เรื่ อง
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน มำใช้ในกำรบันทึกรำยกำร
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อยูท่ ี่ 2,786 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ยอดคงเหลือของส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ณ ต้นปี เป็ นจำนวน
2,328 ล้ำนบำท ผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีลดลง 13 ล้ำนบำท ดังนั้นยอดคงเหลือต้นงวด
เท่ำกับ 2,314 ล้ำนบำท กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สำหรับงวดประกอบด้วย 1) บริ ษทั ย่อยมีกำรเสนอ
ขำยหุน้ บุริมสิ ทธิ 118 ล้ำนบำท 2) ดอกเบี้ยจ่ำยสำหรับงวดของหุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ 32 ล้ำนบำท 3) กำไรสำหรับงวด
238 ล้ำนบำท 4) กำไรเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับงวด 148 ล้ำนบำท และ ดังนั้นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 กันยำยน
2563 เท่ำกับ 2,786 ล้ำนบำท
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4. อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
4.1. อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
4.1.1. อัตรำกำไรขั้นต้น
4.1.2. อัตรำกำไรสุทธิ
4.1.3.อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบี้ย
4.1.4. กำไรสุทธิต่อหุน้

30 ก.ย. 63
13.68%
4.91%
3.09
0.33

30 ก.ย. 62
13.58%
5.41%
2.87
0.64

Favorable/Unfavorable
Favorable
Unfavorable
Favorable
Unfavorable

4.2. อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
4.2.1. อัตรำส่วนสภำพคล่อง
4.2.2. อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน
4.2.3. อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

30 ก.ย. 63
1.09
4.09
1.23

31 ธ.ค. 62
1.19
5.99
2.51

Favorable/Unfavorable
Unfavorable
Favorable
Favorable

4.3. อัตรำส่ วนผู้ถือหุ้น
4.3.1. มูลค่ำหุน้ ตำมบัญชี
4.3.2. อัตรำผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม
4.3.3. อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

30 ก.ย. 63
4.52
1.70%
8.63%

31 ธ.ค. 62
3.78
(1.16%)
(8.11%)

Favorable/Unfavorable
Favorable
Favorable
Favorable

5. รำยกำรวิเครำะห์ กระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิ
บวก ยอดยกมำต้นงวด
กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด – ยอดคงเหลือปลำยงวด

30 ก.ย. 63
(841.75)
(118.93)
(2,375.66)
(3,336.34)
4,959.66
23.83

30 ก.ย. 62
897.71
2,049.86
(558.27)
2,389.31
987.21
(101.00)

เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)
(1,739.46)
(2,168.79)
(1,817.39)
(5,725.65)
3,972.45
124.83

1,647.15

3,275.52

(1,628.37)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิ้ นงวดคงเหลือ 1,647 ล้ำนบำท ลดลง 1,628
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผำ่ นมำ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเกิดจำกกำรรวมเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรม
ดำเนินงำน 842 ล้ำนบำท เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 119 ล้ำนบำท และเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
2,376 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน 842 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญคือ
- ลูกหนี้กำรค้ำ 178 ล้ำนบำท
- สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ 547 ล้ำนบำท
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5.2 เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 119 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญคือ
- เงินสดจ่ำยซื้ ออุปกรณ์ 155 ล้ำนบำท
5.3 กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 2,376 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญคือ
- เงินสดจ่ำยชำระคืนหุ น้ กู้ 2,400 ล้ำนบำท
+ เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนของหุน้ บุริมสิ ทธิ 149 ล้ำนบำท
5.4 กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 24 ล้ำนบำท
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