
 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2563 | 1 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ 3 และงวด 9 เดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 



 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 | 2 

บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
คร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

  ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

ไตรมำสท่ี 3 
งวดเก้ำ
เดือน 

ไตรมำสท่ี 3 
งวดเก้ำ
เดือน 

ไตรมำสท่ี 3 งวดเก้ำเดือน 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำและบริกำร 

3,773.47 12,633.65 4,103.43 10,803.76 (329.96) (8.04) 1,829.89 16.94 

รำยได้อื่น 27.83 104.36 14.52 42.77 13.31 91.67 61.59 144.00 

รำยได้รวม 3,801.30 12,738.01 4,117.95 10,846.53 (316.65) (7.69) 1,891.48 17.44 

ก ำไรสุทธิส่วนของ 
บริษัทใหญ่ 

1,119.00 3,720.48 1,678.73 4,331.89 (559.73) (33.34) (611.41) (14.11) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
(บำทต่อหุ้น) 

0.30 1.00 0.45 1.16 (0.15) (33.33) (0.16) (13.79) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิส ำหรับไตรมำสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30  กันยำยน 2563  จ ำนวน 1,119.00 
ล้ำนบำท ลดลง 559.73 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 33.34 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรสุทธิ
รวม 1,678.73 ล้ำนบำท และมีก ำไรสุทธิส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 3,720.48 
ล้ำนบำท ลดลง 611.41 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 14.11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรสุทธิ
รวม 4,331.89 ล้ำนบำท  

 

หำกพิจำรณำสำเหตุหลักที่ท ำให้ก ำไรสุทธิลดลงในไตรมำสนี้เนื่องมำจำกโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังงำน
ลมที่ได้รับผลจำกกระแสลมที่อ่อนแรงเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน จำกกำรที่ฤดูกำลของพำยุเลื่อน
เวลำออกไป  

 

พ้ืนที่โครงกำร ควำมเร็วลมเฉลี่ย 
ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 

(เมตร/วินำที) 

ควำมเร็วลมเฉลี่ย 
ไตรมำสที่ 3 ปี 2562 

(เมตร/วินำที) 

เพ่ิมขึ้น )ลดลง(  
(เมตร/วินำที) 

เพ่ิมขึ้น )ลดลง(  
ร้อยละ 

โครงกำรหำดกังหัน 4.76 5.82 (1.06) (18.21) 

โครงกำรหนมุำน 4.55 6.12 (1.57) (25.65) 

  ก ำไรสุทธิ 
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ทั้งนี้ผลประกอบกำรธุรกิจไบโอดีเซลมีก ำไรมำกขึ้นจำกสภำวะตลำด B100 ของประเทศ และธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ในเดือนตุลำคม 2563 พบว่ำ กระแสลมเริ่มมีก ำลังมำกขึ้น 
โดยคำดว่ำผลกำรด ำเนินงำนจะเร่ิมปรับตัวดีขึ้นในระยะต่อไป 

 
โครงกำร ควำมเร็วลมเฉลี่ย 

 เดือน ตุลำคม 2563 
(เมตร/วินำที) 

ควำมเร็วลมเฉลี่ย 
เดือน ตุลำคม 2562 

(เมตร/วินำที) 

เพ่ิมขึ้น )ลดลง(  
(เมตร/วินำที) 

เพ่ิมขึ้น )ลดลง(  
ร้อยละ 

โครงกำรหำดกังหัน 5.43 3.50 1.93 55.14 

โครงกำรหนมุำน 4.67 4.78 (0.11) (2.30) 
 

   รำยได้ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้รวมส ำหรับไตรมำสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 3,801.30 

ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 316.65 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7.69 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มีรำยได้
รวม 4,117.95 ล้ำนบำท และมีรำยได้รวมส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 12,738.01 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 1,891.48 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.44 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มีรำยได้
รวม 10,846.53 ล้ำนบำท โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำมันไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ 
ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีรำยได้จ ำนวน 1,277.70 
ล้ำนบำท และ 4,638.73 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มข้ึนจ ำนวน 356.41 ล้ำนบำท และ 1,942.87 
ล้ำนบำท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 38.69 และร้อยละ 72.07 ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี
ก่อนที่มีรำยได้จ ำนวน 921.29 ล้ำนบำท และ 2,695.86 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยแบ่งเป็น 
1.1 รำยได้จำกกำรขำยน้ ำมันไบโอดีเซล : ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยำยน 2563 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน โดยมีรำยได้จ ำนวน 969.63 ล้ำนบำท และ 
3,849.66 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.47 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.67 ตำมล ำดับ 
โดยสำเหตุหลักมำจำกปัจจัยด้ำนรำคำจ ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.61 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.57 
ตำมล ำดับ ควำมต้องกำรใช้ CPO ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรส่งเสริมกำรใช้น้ ำมัน B10 เป็นดีเซลพื้นฐำน
ของประเทศ และกำรปรับคุณสมบัติ B100 ที่ปริมำณ Mono Glyceride 0.4% เพื่อให้น ำไปใช้
เป็น B10 ได้ ท ำให้รำคำจ ำหน่ำยขยับสูงขึ้น 
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รำยกำร ไตรมำสที่ 3 งวดเก้ำเดือน 
 ปี 2563 ปี 2562 % 

เปลี่ยนแปลง 
ปี 2563 ปี 2562 % 

เปลี่ยนแปลง 
รำยได้จำกกำรขำย 
น้ ำมันไบโอดีเซล (ล้ำนบำท) 

969.63 862.15 12.47 3,849.66 2,505.10 53.67 

- ปริมำณ (ล้ำนลติร) 44.85 49.70 (9.76) 142.83 150.15 (4.88) 

- รำคำเฉลี่ย (บำท/ลิตร) 21.62 17.35 24.61 26.95 16.68 61.57 

 
1.2 ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน โดยมีรำยได้จ ำนวน 63.92 ล้ำนบำท และ 208.32 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.74 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.44 ตำมล ำดับ โดยสำเหตุหลักมำจำก
ปัจจัยด้ำนรำคำจ ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.81 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.41 ตำมล ำดับ จำกกำรที่
รำคำอ้ำงอิงในตลำดภูมิภำคปรับตัวสูงขึ้น 
 

รำยกำร ไตรมำสที่ 3 งวดเก้ำเดือน 

 ปี 2563 ปี 2562 % 
เปลี่ยนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 % 
เปลี่ยนแปลง 

รำยได้จำกกำรขำย 
กลีเซอรีนบริสุทธิ ์(ล้ำนบำท) 

63.92 47.09 35.74 208.32 174.42 19.44 

- ปริมำณ (ล้ำนกิโลกรัม) 3.77 3.44 9.59 11.86 10.87 9.11 

- รำคำเฉลี่ย 
(บำท/กิโลกรัม) 

16.95 13.69 23.81 17.56 16.05 9.41 

 
1.3 รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์พลอยได้ ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยำยน 2563 มีจ ำนวน 15.05 ล้ำนบำท และ 36.60 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
1.4 เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีกำรซื้อกิจกำรที่ผลิตน้ ำมันปำล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตน้ ำมัน 

ไบโอดีเซล ส่งผลให้มีรำยได้จำกกำรขำยน้ ำมันปำล์มดิบ ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 229.10 ล้ำนบำท และ 544.15 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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2. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  
ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีรำยได้จ ำนวน 2,419.00 
ล้ำนบำท และ 7,795.29 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ลดลงจ ำนวน 699.25 ล้ำนบำท และ 132.33 ล้ำนบำท 
หรือลดลงร้อยละ 22.42 และร้อยละ 1.67 ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มีรำยได้
จ ำนวน 3,118.25 ล้ำนบำท และ 7,927.62 ล้ำนบำท ตำมล ำดับส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีรำยได้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.90 และร้อยละ 2.61 ตำมล ำดับ เนื่องมำจำกปริมำณหน่วยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น จำกค่ำควำม
เข้มของแสงอำทิตย์ที่เพิ่มข้ึน 
รำยกำร ไตรมำสที่ 3 งวดเก้ำเดือน 

 ปี 2563 ปี 2562 %  
เปลี่ยนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 %  
เปลี่ยนแปลง 

รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ 
พลังงำนแสงอำทิตย ์(ล้ำนบำท) 

1,447.61 1,380.00 4.90 4,680.49 4,561.31 2.61 

- ปริมำณ (ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง) 148.95 140.13 6.29 478.70 465.13 2.92 

- รำคำเฉลี่ย (บำท/kWh) 9.72 9.85 (1.32) 9.78 9.81 (0.31) 
 
 

ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำพลังงำนลม ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยำยน 2563 มีรำยได้ลดลงร้อยละ 44.32 และร้อยละ 7.58 ตำมล ำดับ เนื่องมำจำกปริมำณหน่วย
ไฟฟ้ำที่ลดลง จำกกระแสลมที่อ่อนแรงกว่ำช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน 
รำยกำร ไตรมำสที่ 3 งวดเก้ำเดือน 

 ปี 2563 ปี 2562 %  
เปลี่ยนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 %  
เปลี่ยนแปลง 

รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ 
พลังงำนลม (ล้ำนบำท) 

967.85 1,738.25 (44.32) 3,111.26 3,366.31 (7.58) 

- ปริมำณ (ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง) 157.33 274.21 (42.62) 501.94 534.49 (6.09) 

- รำคำเฉลี่ย (บำท/kWh) 6.15 6.34 (3.00) 6.20 6.30 (1.59) 

โครงกำรหำดกังหัน  
ขนำด 126 เมกะวัตต์ 

      

- ปริมำณ (ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง) 57.56 90.88 (36.66) 181.00 221.45 (18.27) 

- รำคำเฉลี่ย (บำท/kWh) 6.20 6.38 (2.82) 6.31 6.34 (0.47) 

โครงกำรหนุมำน  
ขนำด 260 เมกะวัตต์ 

      

- ปริมำณ (ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง) 99.77 183.34 (45.58) 320.94 313.04 2.52 

- รำคำเฉลี่ย (บำท/kWh) 6.12 6.32 (3.16) 6.14 6.27 (2.07) 
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นอกจำกนี้ในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 บริษัทฯ มีกำรซื้อกิจกำรที่ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำพลังงำน 
ก๊ำซชีวภำพ โดยมีรำยได้ ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 
3.54 ล้ำนบำท 

3. รำยได้จำกธุรกิจอื่น 
ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 76.75 ล้ำนบำท และ 
199.62 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ อำทิ รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำแบตเตอรี่ จ ำนวน 156.94 ล้ำนบำท  

4. รำยได้อื่น 
ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 27.83 ล้ำนบำท และ 
104.36 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ อำทิ รับเงินคืนเคลมประกันค่ำเสียหำย จ ำนวน  31.58 ล้ำนบำท รำยได้
ดอกเบี้ยรับเงินฝำกธนำคำร 47.99 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งำน 10.00 ล้ำนบำท 
 

ต้นทุนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำรส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 
มีจ ำนวน 2,043.87 ล้ำนบำท และ 6,956.34 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 229.55  ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.65  และเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1,996.40  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.25 ตำมล ำดับ  เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี
ก่อนที่มีต้นทุนขำยรวม 1,814.32 ล้ำนบำท และ 4,959.97 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำมันไบโอดีเซล ส ำหรับไตรมำสที่ 3 และเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 
2563 ต้นทุนขำยเพิ่มขึ้นจ ำนวน  172.90  ล้ำนบำท และ 1,606.76  ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  17.92 
และร้อยละ 59.25 ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน โดยปรับเพิ่มขึ้นจำกรำคำซื้อ
น้ ำมันปำล์มดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 

2. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ ส ำหรับไตรมำสที่ 3และเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 
 ต้นทุนขำยเพิ่มข้ึนจ ำนวน 41.82 ล้ำนบำท และ 337.37 ล้ำนบำท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.06 และร้อยละ 
18.38 ตำมล ำดับ จำกต้นทุนซึ่งประกอบด้วยค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำ ค่ำดูแลบ ำรุงรักษำ 
เป็นต้น เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีจ ำนวน 18.62 
ล้ำนบำท และ 61.70 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ลดลงจ ำนวน 3.17 ล้ำนบำท และ 3.84 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 
14.55 และร้อยละ 5.86 ตำมล ำดับ เม่ือเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจ ำนวน 21.79 
ล้ำนบำท และ 65.54 ล้ำนบำทตำมล ำดับ เนื่องจำก กลุ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่ส ำคัญ คือค่ำใช้จ่ำยในส่วนงำนผลิต
และจ ำหน่ำยน้ ำมันไบโอดีเซลซึ่งปรับลดลงตำมปริมำณจ ำหน่ำยสินค้ำที่ลดลง 

 

   ต้นทุนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

   ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีจ ำนวน 
248.99 ล้ำนบำท และ 886.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 81.57 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้น 237.75 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 48.72 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 36.64 ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรจ ำนวน 167.42 ล้ำนบำท และ 648.94  ล้ำนบำท  โดยสำเหตุหลักของค่ำใช้จ่ำยส ำหรับไตรมำสที่ 3 
ที่เพิ่มขึ้น มีดังนี้  

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร เพิ่มขึ้น 26.38 ล้ำนบำท เมื่อเทียบช่วงเวลำ
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรที่มีจ ำนวนพนักงำนและผู้บริหำรของ EA และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นตำม
แผนกำรขยำยกำรลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ 

 ค่ำเสื่อมรำคำและรำยจ่ำยตัดจ่ำย เพิ่มข้ึน 17.55 ล้ำนบำท เมื่อเทียบช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจำกมี
กำรตัดจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งำน โดยรับรู้รำยกำรขำดทุนจ ำนวน 22.13 ล้ำนบำท 
 

ต้นทุนทำงกำรเงินส ำหรับไตรมำสที่ 3 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีจ ำนวน 421.42 
ล้ำนบำท และ 1,261.81 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 38.90 ล้ำนบำทและ 275.70 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.17 และร้อยละ 27.96 ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 
382.52 ล้ำนบำท และ 986.11 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เนื่องจำกมีกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน และมีกำรออกหุ้น
กู้ช่วงปลำยปี เพื่อน ำมำช ำระหนี้ค่ำก่อสร้ำง (Supplier Credit) ในโรงไฟฟ้ำโครงกำรหนุมำนที่ครบก ำหนดช ำระ 

 
  ฐำนะทำงกำรเงิน 
 

   สินทรัพย์รวม 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 77,249.46 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น

จำกสิ้นปี 2562 จ ำนวน 7,029.77 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.01 โดยมีรำยกำรหลักที่เปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 3,565.60 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 6,463.35 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 64.45 จำกกำรลงทุนต่ำงๆ  

 เงินลงทุนในบริษัททั่วไป จ ำนวน 5,896.58 ล้ำนบำท กิจกำรมีกำรลงทุนในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง 
จ ำกัด 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 1,532.73  ล้ำนบำท กิจกำรมีกำรลงทุนในบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ำกัด (มหำชน) 
จ ำนวน 1,468.22 ล้ำนบำท 
 
 

   ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

   ต้นทุนทำงกำรเงิน 
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 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 55,029.39 
ล้ำนบำท และ 51,371.10  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้นจ ำนวน 3,658.29 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.12 
เป็นกำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จำกกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัท อำทิเช่นโครงกำรประกอบรถยนต์
ไฟฟ้ำ โครงกำรโรงงำนผลิตแบตเตอรี่ และโครงกำรกรีนดีเซลและ PCM 

 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้จ ำนวน  1,642.49 ล้ำนบำท จำกกำรรับรู้สิทธิกำรใช้ทรัพย์สินตำมมำตรฐำนบัญชีฉบับที่ 16 

 

   หนี้สินรวม 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 48,782.04 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก

สิ้นปี 2562 จ ำนวน 3,428.80 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.56 โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักๆ เป็นกำรบันทึกหนี้สินภำยใต้
สัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนบัญชีฉบับที่ 16 

 

   ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 28,467.42 ล้ำนบำท 

เพิ่มข้ึนจำกสิ้นปี 2562 จ ำนวน 3,600.96 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.48 เนื่องจำกมีก ำไรส ำหรับผลประกอบกำรใน
งวดเก้ำเดือน ส ำหรับปี 2563 

 

  ควำมคืบหน้ำในโครงกำรลงทุนที่ส ำคัญของบริษัทฯ 
 

   โครงกำรแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 
เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ EA และ บริษัท อมิตำ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด (“Amita-

TH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด ำเนินโครงกำรโรงงำนผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในประเทศไทย ได้ลงนำมในบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ร่วมกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อร่วมกันศึกษำวิจัยโครงกำรที่จะน ำไปสู่กำรรี
ไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โดย Amita-TH จะน ำบุคลำกรผู้มีควำมเชี่ยวชำญและทรัพยำกรในโครงกำรมำ
จัดท ำเครื่องต้นแบบระบบคำยประจุไฟฟ้ำและเครื่องแยกชิ้นส่วนเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเมื่อสิ้นอำยุกำรใช้
งำน และกำรศึกษำกระบวนกำรน ำโลหะมีค่ำจำกแบตเตอรี่กลับมำใช้งำนใหม่ ส ำหรับเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
พัฒนำโรงงำนน ำร่องรีไซเคิลแบตเตอรี่ครบวงจร ซึ่ง Amita-TH จะน ำผลกำรศึกษำจำกโครงกำรไปประยุกต์ใช้
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับเป็นกำรต่อยอดกำรลงทุนในอุตสำหกรรมแบตเตอรี่ของกลุ่ม EA อย่ำงครบวงจร ตั้งแต่
กำรเป็นผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ เพื่อน ำไปใช้ในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำและอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ ตลอดจน
สำมำรถน ำแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่สิ้นอำยุกำรใช้งำนแล้วกลับมำรีไซเคิลได้  ท ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรก
ในอำเซียนที่เป็นฐำนกำรลงทุนอุตสำหกรรมกักเก็บพลังงำนในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและยำนยนต์ไฟฟ้ำแบบครบ
วงจรอย่ำงเข้มแข็งและสำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศได้ 
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ต่อมำเมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2563 บริษัทฯ ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ในโครงกำรควำมร่วมมือวิจัยพัฒนำวัตถุดิบและชิ้นส่วน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรท ำงำนของ
อุปกรณ์กักเก็บพลังงำนไฟฟ้ำควำมจุสูง หรือแบตเตอรี่ ที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัยสูง ในระยะเวลำ 5 ปี (2563 
- 2568) อำทิ ตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitor) แบตเตอรี่สังกะสี - ไอออน แบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ กำร
ผลิตคำร์บอนกัมมันต์ (Activated Carbon) จำกผลิตผลทำงกำรเกษตร เช่น กะลำปำล์ม กำรพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตและกำรสังเครำะห์กรำฟิน ซึ่งเป็นวัสดุคำร์บอนแบบสองมิติที่มีคุณสมบัติช่วยท ำให้แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุ
มีประสิทธิภำพสูงกว่ำที่มีอยู่ในท้องตลำด รวมถึงวงจรจัดกำรระบบกำรท ำงำนของแบตเตอรี่ เพื่อควำมปลอดภัย
และประสิทธิภำพสูง โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพึ่งพำทรัพยำกรและกำรผลิตภำยในประเทศ เพื่อลดกำรน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมใน
ประเทศอย่ำงยั่งยืน 

ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (โครงกำร Amita Thailand) ในระยะที่ 1 
ที่มีขนำดก ำลังกำรผลิต 1 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงอำคำรและมีควำมคืบหน้ำไปประมำณ 
90 % แล้ว จำกนั้นจะเร่ิมติดตั้งเครื่องจักรใหญ่ส ำหรับกำรผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งจะใช้ระยะเวลำในกำรติดตั้งประมำณ 
2 เดือน พร้อมกับทดสอบระบบ ก่อนเร่ิมกำรผลิตจริง ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรผลิตส ำหรับระยะที่ 1 ได้
ในช่วงต้นปี 2564 หลังจำกนั้น จึงจะทยอยเพิ่มก ำลังกำรผลิตส่วนถัดไปให้สอดรับกับควำมต้องกำรของตลำด  

โดยในระหว่ำงนี้ บริษัทฯ ได้ใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตจำกโรงงำนผลิตแบตเตอรี่ของ Amita Technologies Inc. 
(ไต้หวัน) เพื่อน ำมำใช้ในกำรประกอบกับรถยนต์ไฟฟ้ำ รถบัสไฟฟ้ำ และเรือไฟฟ้ำ เพื่อให้บรรลุตำมแผนงำนของ
บริษัทฯ ที่ตั้งไว้ 

 
   โครงกำรสถำนีอัดประจไุฟฟ้ำส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำ ณ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2563 ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ
จ ำนวน 405 สถำนี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 107 สถำนี และมีจ ำนวนเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำทั้ง 2 รูปแบบ 
เกินกว่ำ 2,000 หัวจ่ำยประกอบด้วย Quick Charge ประมำณ 40% และ Normal Charge ประมำณ 60% ของ
จ ำนวนที่ติดตั้ง เพื่อรองรับกำรใช้งำนของยำนยนต์ทุกรูปแบบ และรถยนต์ไฟฟ้ำทุกรุ่น รวมถึงยำนยนต์ไฟฟ้ำ
สัญชำติไทยที่ออกแบบและผลิตโดยกลุ่มบริษัทฯ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้ำ รถบัสโดยสำรไฟฟ้ำ รวมไปถึงเรือโดยสำรไฟฟ้ำ 
ให้สำมำรถชำร์จด้วย Quick Charge ที่มีควำมเร็วสูงสุด (4C-Rate) ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 15-20 นำที โดย
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสั่งจองและจ่ำยไฟเข้ำเครื่องยนต์ ผ่ำน Application EA Anywhere ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงด ำเนิน
แผนกำรลงทุนติดตั้งสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำร่วมกับพันธมิตรรำยใหญ่ และเปิดรับพันธมิตรรำยอ่ืนๆ ตำมแผนธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง  
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   โครงกำรรถยนต์ไฟฟ้ำ 
บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนประกอบรถยนต์ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ไมน์ โมบิลิตี 

คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด จนแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบเครื่องจักรบำงส่วน กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
ห้องพ่นสี และเก็บรำยละเอียดภำยในและภำยนอกโรงงำน โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในสิ้นปีนี้ และจะสำมำรถ
เร่ิมผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ได้ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป  

ส ำหรับแผนกำรผลิตและส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้ำ MINE SPA1 ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิพัฒนำ 
จ ำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริกำรรถยนต์รับจ้ำง (รถแท็กซี่) ที่ได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ  (MOU) ไว้ เพื่อส่งมอบ
รถยนต์ไฟฟ้ำ MINE SPA1 จ ำนวน 3,500 คันนั้น ได้มีกำรหำรือร่วมกันเพื่อปรับแผนกำรทยอยส่งมอบเป็นเริ่มต้น
ตั้งแต่ปี 2564 นี้ เป็นต้นไปจนครบจ ำนวน เพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID -19) และควำมต้องกำรทำงกำรตลำดอย่ำงแท้จริง อีกทั้งยังคงพัฒนำคุณสมบัติต่ำงๆ ของ
รถยนต์ไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

   โครงกำรเรือไฟฟ้ำ 
บริษัทฯ มีโครงกำรประกอบเรือไฟฟ้ำ ภำยใต้ชื่อ MINE SMART FERRY โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 

ได้รับกำรจดทะเบียนเรือไฟฟ้ำล ำแรกของประเทศ ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบกำรออกแบบ กำรทดสอบระบบ และกำร
เดินเรือตำมมำตรฐำนและมีควำมปลอดภัย โดยเรือไฟฟ้ำ MINE SMART FERRY นี้ ออกแบบโดยทีมงำนของ 
กลุ่มบริษัท และผลิตด้วยฝีมือคนไทย 100% โดยใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ขนำด 800 kWh ที่ออกแบบด้ำน
เทคโนโลยีให้สำมำรถชำร์จไฟฟ้ำได้ด้วยควำมเร็วภำยในเวลำ 15-20 นำที และมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ได้แก่ 
ติดตั้งเคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองก ำจัดเชื้อโรคในอำกำศ อุปกรณ์ชูชีพ สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้กว่ำ 200 คน เพื่อ
ให้บริกำรกำรเดินทำงในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ จำกท่ำน้ ำสะพำนพระนั่งเกล้ำ จนถึง ท่ำน้ ำวัดรำชสิงขร สำธร รวม
ระยะทำงประมำณกว่ำ 20 กิโลเมตร เชื่อมโยงกำรเดินทำงขนส่งทำงน้ ำกับระบบขนส่งสำธำรณะทำงบกได้เป็น
อย่ำงดี ด้วยอัตรำค่ำโดยสำรที่น้อย เพื่อไม่ให้เป็นภำระแก่ผู้โดยสำร และเป็นส่วนหนึ่งของกำรร่วมส่งเสริมให้
ประชำชนมีทำงเลือกเพิ่มข้ึนในกำรเดินทำงทำงน้ ำอย่ำงสะดวกและปลอดภัย ด้วย ยำนพำหนะไฟฟ้ำที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ไร้มลพิษทำงอำกำศและ PM 2.5 และไม่มีเสียงดังรบกวน 

ณ ปัจจุบัน หลังจำกที่ผลิตเรือไฟฟ้ำโดยสำรต้นแบบ 2 ล ำแรก เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยบำงส่วนท ำกำร
ประกอบตัวเรือและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบ เพื่อเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเริ่ม
เดินเรือในปลำยปีนี้ โดยส่วนที่เหลือยังคงทยอยผลิตและประกอบเพื่อให้สำมำรถเริ่มให้บริกำรเป็นเรือไฟฟ้ำโดยสำร
อย่ำงเต็มรูปแบบ ได้ตั้งแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้  
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   โครงกำรรถบัสไฟฟ้ำ 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อ บริษัท แอ๊บโซลูท 

แอสเซมบลี จ ำกัด (“AAB”) เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิต ประกอบยำนยนต์ไฟฟ้ำทุกประเภท โดยมีบริษัท อีเอ โมบิลิตี 
โฮลดิง จ ำกัด (“EMH”) (บริษัทย่อยที่ EA ถือหุ้น 100%) ถือหุ้นในสัดส่วน 55%  

ต่อมำเมื่อเดือนกรกฎำคม 2563 บริษัทฯ ได้ให้ EMH เข้ำลงทุนซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ 
จ ำกดั (มหำชน) (“NEX”) จ ำนวน 670,000,000 หุ้น คิดเป็น 40.01% ของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและจ ำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมดของ NEX ในรำคำหุ้นละ 2.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทุนรวม 1,474 ล้ำนบำท กำรลงทุนดังกล่ำวมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนำธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิต ประกอบชิ้นส่วนและจัดจ ำหน่ำย ตลอดจนกำรขำยและ
ให้บริกำรหลังกำรขำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถยนต์โดยสำร รถยนต์เชิงพำณิชย์ และรถยนต์ส่วนบุคคล โดย กลุ่ม
บริษัท จะเป็นผู้ผลิตและพัฒนำแบตเตอรี่ และเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องส ำหรับใช้ในรถบัสไฟฟ้ำ และยำนยนต์
ไฟฟ้ำต่ำงๆ   

 
ส ำหรับโรงงำนประกอบรถบัสโดยสำรไฟฟ้ำของ AAB ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ใกล้เคียงกับ 

โรงประกอบรถยนต์ไฟฟ้ำ และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง โดยมีก ำลังกำรผลิต 3,000 คันต่อปี สำมำรถรองรับกำรผลิต
รถได้หลำยประเภท เช่น รถบัส, รถบรรทุก โดยมูลค่ำโครงกำรก่อสร้ำง ประมำณ 1,750 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
ค่ำก่อสร้ำงโรงงำน  และ ค่ำอุปกรณ์และเครื่องจักร โดยจะน ำเข้ำชิ้นส่วนจำกต่ำงประเทศ มำประกอบร่วมกับ
ชิ้นส่วนส ำคัญที่ออกแบบและผลิตในประเทศ ด้วยกระบวนกำรผลิตแบบใช้เครื่องจักรในกำรควบคุมกำรผลิตทุก
ขั้นตอน (Automated manufacturing process) พร้อมทั้งมีกระบวนกำรทดสอบมำตรฐำนกำรขับเคลื่อน คำดว่ำ
จะสำมำรถเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 2564 ทั้งนี้บริษัทฯ จะรำยงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำรให้
ทรำบต่อไป  

 
   โครงกำรกรีนดีเซล และ PCM 

บริษัทฯ ด ำเนินโครงกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ภำยใต้ธุรกิจไบโอดีเซล ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ ำมัน
ปำล์มดิบที่เป็นสำรตั้งต้น ซึ่งได้รับกำรจดสิทธิบัตร (Patent) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทย่อย (บริษัท อีเอ ไบโอ 
อินโนเวชั่น จ ำกัด) เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ประกอบด้วย  

(1) ผลิตภัณฑ์กรีนดีเซล (Green Diesel หรือ GD) หรือ Bio Hydrogenated Diesel (BHD) เพื่อน ำมำใช้
เป็นส่วนผสมของน้ ำมันดีเซล ในกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและควำมสะอำดของเคร่ืองยนต์ และ  

(2) สำรเปลี่ยนสถำนะ หรือ Bio-PCM (Bio Phase Change Material) เพื่อน ำมำใช้ในกำรควบคุมอุณหภูมิ 
เช่น เป็นส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้ำงอำคำร หรือเส้นใยผ้ำ และอ่ืนๆ เพื่อช่วยในกำรดูดซับ กักเก็บ ควบคุม และ
ปล่อยควำมร้อนเพื่อรักษำอุณหภูมิ โดยสำร Bio-PCM นี้เป็นที่นิยมและมีควำมต้องกำรสูงในประเทศที่มีสภำพอำกำศ
แปรปรวน  
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ปัจจุบัน โรงงำนผลิตสำร Green Diesel และ Bio-PCM แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ด้วยมูลค่ำกำรลงทุน 
1,100 ล้ำนบำท โดยท ำกำรติดตั้งและทดสอบเคร่ืองจักรเสร็จแล้ว และ ได้เริ่มกระบวนกำรผลิตแล้วในระยะที่ 1 
ซึ่งเป็นกำรผลิตผลิตภัณฑ์ Bio-PCM เป็นหลัก และจะทยอยเพิ่มก ำลังกำรผลิตให้เต็มก ำลังกำรผลิต ที่ 65 ตันต่อวัน 
ส่วนระยะถัดไปจะเร่ิมกำรผลิตระยะที่ 2 ซึ่งจะมีก ำลังกำรผลิตอีกจ ำนวน 65 ตันต่อวัน โดยระหว่ำงนี้ ทำงบริษัทฯ 
ยังคงท ำกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อขยำยโอกำสทำงกำรตลำดในกำรน ำสำร Bio-PCM ไปใช้ในรูปแบบต่ำงๆ 
เพื่อเป็นกำรต่อยอดในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มต่อไป  
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