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สว่นที ่2.4.16 หน้าที ่1 

16.  คาํอธิบาย และการวิเคราะหฐ์านะการเงิน และผลการดาํเนินงาน 

16.1 การปรบัโครงสร้างธรุกิจและโครงสร้างการถือหุ้น  

บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัจํากดัเมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2558 และต่อมาไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็น

บรษิทัมหาชนเมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม 2561 โดยบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่นและไมม่กีารประกอบ

ธุรกจิอยา่งมนียัสาํคญัเป็นของตนเอง (Holding Company) 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนินงานและ

บรหิารจดัการรวมถงึเป็นการเตรยีมความพรอ้มเพื่อเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยการเขา้ซื้อ

หุน้สามญัทัง้หมดใน ASCE จากกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิซึง่เป็นกลุ่มเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่ ASCE ประกอบธุรกจิโดย

การลงทุนในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ํา และมเีงนิลงทุนรอ้ยละ 100.0 ของทุนจดทะเบยีน

ชาํระแลว้ในบรษิทัยอ่ย 9 แหง่ ต่อมาในปี 2561 กลุม่บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้ PSMS เพื่อประกอบธุรกจิดา้นวศิวกรรม

ซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน โดย ASCE ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 นอกจากน้ี ASCE ซื้อหุน้สามญัของ PSPR จาก 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ PSPR ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 สง่ผลใหปั้จจุบนับรษิทัฯ มี

สดัส่วนการถือหุ้นสามญัทางตรงใน ASCE และโดยอ้อมในบรษิทัย่อยรวม 11 บรษิทั ภายใต้ ASCE ทัง้หมด รอ้ยละ 

100.0 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและชาํระแลว้ 

ทัง้น้ี การปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ทีส่าํคญัของกลุม่บรษิทัฯ สามารถสรปุได ้ดงัน้ี 

ช่วงเวลาท่ี

ดาํเนินการ 
รายละเอียดการดาํเนินการ 

มถุินายน 2552 ASCE ซือ้หุน้สามญัของ ACP AAPP AFT จากผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 

มนีาคม 2558 ASCE ซือ้หุน้สามญัของ ALCP AAP ABA BPP ACE SOLAR (เดมิ SCP) AAA จากผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ คดิ

เป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 

ธนัวาคม 2558 ACE ซือ้หุน้สามญัของ ASCE จากผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 โดย ASCE ถอื

หุน้สามญัในบรษิทัยอ่ยรวม 9 บรษิทั สง่ผลให ้ACE มบีรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่าว 9 บรษิทั 

พฤษภาคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้ PSMS เพือ่ประกอบธุรกจิดา้นวศิวกรรมซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน โดย 

ASCE ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 สง่ผลให ้ACE มบีรษิทัยอ่ยโดยออ้มรวมทัง้สิน้ 10 บรษิทั 

ตุลาคม 2561 ASCE ซือ้หุน้สามญัของ PSPR จากผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ PSPR คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 สง่ผลให ้ACE 

มบีรษิทัยอ่ยโดยออ้มรวมทัง้สิน้ 11 บรษิทั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ ลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัยอ่ยโดยออ้มรวม 11 บรษิทั1 ดงัน้ี 

รายช่ือบริษทั ช่ือย่อ 

ทนุจด

ทะเบียน

ชาํระแล้ว  

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

สถานะโครงการโรงไฟฟ้า  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั ASCE 4,583.0 100.0 Holding Company  

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์คลนี เพาเวอร ์

จาํกดั 

ACP 1,607.0 100.0 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที ่COD แลว้ 3 โครงการ 

รวมปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 25 MW (PEA: 24 

และ IU: 1 MW) และโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที่

อยู่ ระหว่างการขอคืน  PPA 4 โครงการ รวม

ปรมิาณไฟฟ้าเสนอขาย 32 MW (PEA: 32 MW) 

 

                                                            
1 วนัที ่19 ตุลาคม 2561 ASCE ซือ้หุน้สามญัของ PSPR จากผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 สง่ผลให ้

ACE มบีรษิทัยอ่ยโดยออ้มรวมทัง้สิน้ 11 บรษิทั 



             บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นที ่2.4.16 หน้าที ่2 

รายช่ือบริษทั ช่ือย่อ 

ทนุจด

ทะเบียน

ชาํระแล้ว  

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

สถานะโครงการโรงไฟฟ้า  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพาเวอร ์

จาํกดั 

ALCP 1,556.0 100.0 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที ่COD แลว้ 2 โครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 1 โครงการ รวม

ปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 20.5 MW (PEA: 20.5 

MW)  โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลทีอ่ยู่ระหว่างการ

ขอคนื PPA 2 โครงการ รวมปรมิาณไฟฟ้าเสนอ

ข าย  16 MW (PEA: 16 MW) แ ล ะ โค ร ง ก า ร

โรงไฟฟ้าขยะชุมชนทีอ่ยู่ระหวา่งการพฒันาขัน้ตน้ 

จํานวน 1 โครงการ รวมปรมิาณไฟฟ้าเสนอขาย 

4.4 MW (PEA: 4.4 MW) ซึ่ งคํ า เสน อขอขาย

ไฟฟ้าอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของ กกพ. 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์อะโกร เพาเวอร ์ 

แพลนท ์จาํกดั 

AAPP 955.0 100.0 โค รงก ารโรงไฟ ฟ้ าชี วม วลที่  COD แล้ ว  2 

โครงการ รวมปรมิาณไฟฟ้าเสนอขาย 17.32 MW 

(PEA: 16 MW และ IU: 1.32 MW) และโครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ระหว่างการขอคืน PPA 1 

โครงการ รวมปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 8 MW 

(PEA: 8 MW) 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์เอเชยี เพาเวอร ์ 

แพลนท ์จาํกดั 

AAP 500.0 100.0 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที ่COD แลว้ 1 

โครงการ รวมปรมิาณไฟฟ้าเสนอขาย 8.76 MW 

(PEA: 8 MW และ IU: 0.76 MW)   

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์ไบโอ เอเชยี จาํกดั ABA 490.8 100.0 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที ่COD แลว้ 1 

โครงการ รวมปรมิาณไฟฟ้าเสนอขาย 8 MW 

(PEA: 8 MW) 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์ฟารม์ ทร ีจาํกดั AFT 2.6 100.0 ยังไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้า และโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลทีอ่ยู่

ระหว่างการขอคนื PPA 1 โครงการ รวมปรมิาณ

ไฟฟ้าเสนอขาย 8 MW (PEA: 8 MW) 

บรษิทั ไบโอ เพาเวอร ์แพลนท ์จาํกดั BPP 52.0 100.0 ยังไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหน่ายไฟฟ้า มโีครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที่อยู่

ระหว่างการขอคนื PPA 1 โครงการ รวมปรมิาณ

ไฟ ฟ้ า เส น อ ข าย  8 MW (PEA: 8 MW) แ ล ะ 

โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 2 

โครงการ รวมปรมิาณไฟฟ้าเสนอขาย 34.81 MW 

(PEA: 34.81 MW) 

บรษิทั เอซอี ีโซลาร ์จาํกดั  

(เดมิ บรษิทั ศรเีจา้พระยา จาํกดั) 
ACE 

SOLAR 

136.7 100.0 ยังไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหน่ายไฟฟ้า มโีครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่าง

การพฒันา 2 โครงการ รวมปรมิาณไฟฟ้าเสนอ

ข า ย  41.50 MW (PEA: 41.50 MW) แ ล ะ อ ยู่

ระหว่างการพัฒนาโครงการ Solar Rooftop 2 

โครงการ รวมปรมิาณไฟฟ้าเสนอขาย 2.73 MW 

(IU: 2.73 MW) ซึ่งคาดว่าจะเริม่มีรายได้ภายใน

ไตรมาสที ่4 ปี 2561 ถงึ ไตรมาส 1 ปี 2562) 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์อะโกร เอเชยี จาํกดั AAA 1,463.5 100.0 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตทิี่ COD แล้ว 1  

โครงการ COD แล้ว รวมปรมิาณไฟฟ้าเสนอขาย 
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รายช่ือบริษทั ช่ือย่อ 

ทนุจด

ทะเบียน

ชาํระแล้ว  

(ล้านบาท) 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ

บริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

สถานะโครงการโรงไฟฟ้า  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

92 MW (EGAT: 90 MW และ IU: 2 MW) 

บรษิทั เพาเวอร ์ซพัพลาย แอนด ์เมน

เทแนนซ ์เซอรว์สิ จาํกดั 

PSMS 11.2 100.0 ประกอบธุรกจิด้านวศิวกรรมซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทน ซึง่ PSMS จะใหบ้รกิารการซ่อม

บํารุงแก่โครงการโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบรษิัทฯ 

เป็นหลกั 

 

16.2 ภาพรวมผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีผา่นมา 

หากพจิารณาผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในชว่ง 3 ปี ทีผ่า่นมาจะพบวา่ ในปี 2558 กลุม่บรษิทัฯ มโีครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการใหม่เพิ่มขึ้น 1 โครงการ (ปรมิาณไฟฟ้าเสนอขายตาม PPA 8 MW) ตัง้อยู่ที่อําเภอสรินิธร 

จงัหวดัอุบลราชธานี (ALCP2) เริม่เปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์ (COD) เมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม 2558 ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 

2558 กลุ่มบรษิทัฯ มโีครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที ่COD แลว้ รวมจาํนวน 8 โครงการ (ปรมิาณไฟฟ้าเสนอขายตาม PPA 

รวม 64 MW) โดย ณ ขณะนัน้ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มบริษัทฯ ได้รบัอัตราส่วนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟ้า 

(Adder) 0.30 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าทีข่ายใหก้บั กฟภ. นอกจากน้ีในปี 2558 กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการ

พฒันาเป็นโครงการโรงไฟฟ้า ชวีมวลจาํนวน 1 โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจาํนวน 1 โครงการ และโครงการ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตจิาํนวน 1 โครงการ ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี 2558 รวม 1,473.41 

ลา้นบาท และมรีายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทานจํานวน 622.24 ลา้นบาท ซึ่งเกดิจากสญัญาสมัปทานที่ทํากบั

ภาครฐัของโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยกลุ่มบรษิัทฯ มกีําไรขัน้ต้นและขาดทุนสุทธิ

จาํนวน 463.77 ลา้นบาทและ 7.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2559 พฒันาการทีส่าํคญัคอืการทีก่ลุม่บรษิทัฯ ไดย้ืน่ขอใหโ้ครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลทุกโครงการ เขา้

ร่วมโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่

11 มนีาคม 2559 ทําใหอ้ตัราค่าขายไฟฟ้าเฉลี่ยเพิม่ขึน้จาก 3.32 บาทต่อหน่วยในปี 2558 (Adder) เป็น 4.54 บาทต่อ

หน่วย (FiT รวม FiT Premium 0.30 บาทต่อหน่วย) คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ของราคาขายไฟฟ้าประมาณรอ้ยละ 36.75 

นอกจากน้ี เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน 2559 โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนซึ่งตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัขอนแก่นไดเ้ริม่ COD และมี

ปรมิาณไฟฟ้าเสนอขาย 4.5 MW โดยได้รบั Adder จํานวน 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวนั COD 

สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี 2559 เพิม่ขึน้เป็น 1,886.02 ลา้นบาท โดยมรีายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญา

สมัปทานลดลงเป็น 264.61 ลา้นบาท และมกีําไรขัน้ต้นและกําไรสุทธจิํานวน 669.16 ล้านบาท และ 134.03 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2560 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตซิึ่งตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา (AAA1) ไดเ้ริม่ COD เมื่อวนัที ่

10 กุมภาพนัธ ์2560 โดยมปีรมิาณไฟฟ้าเสนอขายตาม PPA  90 MW และวนัที ่16 สงิหาคม 2560 โครงการโรงไฟฟ้า

ชวีมวลตัง้อยู่ที่อําเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุร ี(ACP3) ไดเ้ริม่ COD อกีเช่นกนั โดยมปีรมิาณไฟฟ้าเสนอขายตาม 

PPA 8 MW นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรุงประสทิธภิาพในการผลติ จงึสง่ผลใหม้จีํานวนหน่วยขายไฟใหแ้ก่ 

กฟภ. เพิม่ขึน้ ทําให้ในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายได้เพิม่ขึน้เป็น 4,255.72 ลา้นบาท และมกีําไรขัน้ต้นและกําไรสุทธิ

จาํนวน 1,132.99 ลา้นบาท และ 424.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมจํานวน 10,622.02 ล้านบาท 

13,358.70 ลา้นบาท และ 14,073.65 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยมสีนิทรพัยห์ลกัของกลุ่มบรษิทัฯ เช่น ที่ดนิ อาคาร และ
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อุปกรณ์ ซึ่งเป็นสนิทรพัย์หลกัที่ใช้ในการดําเนินงานโรงไฟฟ้า ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ สทิธิในการให้บรกิารจาก

ขอ้ตกลงสมัปทาน และลูกหน้ีการคา้ เป็นตน้ สาเหตุหลกัทีส่นิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ ณ สิน้ปี 2559 เน่ืองจาก

การลงทุนในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ขึน้เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนซึ่ง COD ในปี 2559 และพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลบ่อพลอย (ACP3) และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (AAA1) ขณะที่การเพิ่มขึ้นของ

สนิทรพัย์ในปี 2560 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิซึ่งเกดิจากรูปแบบของสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั 

กฟผ. ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิ

หน้ีสินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 จํานวน 10,345.24 ล้านบาท 

8,745.01 ลา้นบาท และ 8,960.06 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยหน้ีสนิสว่นใหญ่เป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์

ทีใ่หส้นิเชื่อกบัโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการของกลุม่บรษิทัฯ โดยทีห่น้ีสนิทีล่ดลงในปี 2559 มสีาเหตุหลกัเน่ืองจากการ

ชําระคนืเจา้หน้ีจากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ขณะที่หน้ีสนิที่เพิม่ขึน้ในปี 2560 มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของ

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยเ์พือ่นํามาใชใ้นการพฒันาโครงการ AAA1 และ โครงการ ACP3 

โดยที่ส่วนของผู้ถอืหุ้นของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 มจีํานวน 276.78 ล้าน

บาท 4,613.69 ล้านบาท และ 5,113.59 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ่งสาเหตุหลกัของการเพิม่ขึน้ของส่วนของผู้ถอืหุ้นในปี 

2559 เน่ืองจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ของบรษิทัฯ ขณะทีก่ารเพิม่ขึน้ในปี 2560 มสีาเหตุหลกัเน่ืองจาก

กาํไรจากผลการดาํเนินงานของกลุม่บรษิทัฯ และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้  

 

16.3 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินสาํหรบัปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 

16.3.1 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

16.3.1.2 รายได้ 

รายไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 มจีาํนวน 2,108.92 

ล้านบาท 2,160.65  ล้านบาท และ 4,358.59  ล้านบาท คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.45 ในปี 2559 และรอ้ยละ 

101.72 ในปี 2560 ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• รายได้จากการขายและบริการ 

งวดปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มีรายได้จากการขายและบรกิาร

จํานวน 1,473.41 ลา้นบาท 1,886.02  ล้านบาท และ 4,255.72  ล้านบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 28.00 ในปี 

2559 และรอ้ยละ 125.64 ในปี 2560 ตามลําดบั โดยทีร่ายไดจ้ากการขายและบรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ สว่นใหญ่มาจาก

การจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้หลกั 2 ราย ไดแ้ก่ กฟภ. และ กฟผ. คดิเป็นสดัสว่นรายไดร้อ้ยละ 96.63 ในปี 2558 รอ้ย

ละ 98.04 ในปี 2559 และรอ้ยละ 98.94 ในปี 2560  ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ไดแ้ก ่

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิและโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

รายได้จากการขายและบริการ 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ไฟฟ้าฐาน และคา่ Ft 1,296.71  88.01 223.41  11.85 -    -    

สว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) 127.04  8.62 26.75  1.42 -                -    

คา่ไฟฟ้าตามอตัรา FiT -    -    1,479.98  78.47 2,195.09  51.58 

คา่ FiT Premium -                -    104.71  5.55 136.49  3.21 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหเ้อกชน (IU) 16.34  1.11 7.32  0.39 4.07  0.10 
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รายได้จากการขายและบริการ 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไอน้ํา (IU) 33.32  2.26 26.08  1.38 11.93  0.28 

รวมรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 1,473.41  100.00 1,868.25  99.06 2,347.58  55.17 

รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิภายใตส้ญัญาซือ้

ขายไฟฟ้า 
-        -    -           -    385.29  9.05 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า -          -    -            -    1,292.70  30.38 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหเ้อกชน (IU) -          -    -            -    2.75 0.06 

รายไดจ้ากการขายไอน้ํา (IU) -    -    -    -    2.43  0.06 

รวมรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ -    -    -    -    1,683.17  39.55 

คา่ไฟฟ้าฐาน และคา่ Ft -    -    6.25  0.33 88.47  2.08 

สว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) -    -    8.02  0.42 112.54  2.64 

รายไดก้ารกาํจดัขยะ -    -    3.50  0.19 23.96  0.56 

รวมรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน -    -    17.77  0.94 224.97  5.28 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,473.41  100.00 1,886.02  100.00 4,255.72  100.00 

 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ี COD แล้ว 9 โครงการ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายรวม 75.08 MW (ดาํเนินการโดย 

ACP 3 โครงการ AAPP และ ALCP บริษทัละ 2 โครงการ AAP และ ABA บริษทัละ 1 โครงการ)  

ในปี 2558 จนถงึวนัที่ 10 มนีาคม 2559 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. แบบ Adder ของกลุ่มบรษิทัฯ 

ประกอบดว้ย (1) รายไดต้ามอตัราค่าไฟฟ้าซึ่งประกอบไปดว้ย ค่าไฟฐาน และ ค่า Ft และ (2) รายไดเ้งนิอุดหนุนส่วน

เพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) 0.30 บาทต่อหน่วย ตัง้แต่วนัที ่11 มนีาคม 2559 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลทุกโครงการ

ไดร้บัการปรบัอตัราการรบัซื้อไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็นแบบ FiT โดยมรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้าประกอบดว้ย (1) ค่า

ไฟฟ้าตามอตัรา FiT 4.24 บาทต่อหน่วย และ (2) ค่า FiT Premium 0.30 บาทต่อหน่วย ขณะที่รายได้จากการขาย

ไฟฟ้าและไอน้ําให้กบัภาคเอกชนซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัมสีดัส่วนเพยีงเลก็น้อยเกดิจากกําลงัการผลติที่เหลอืจาก

การขายใหก้บั กฟภ. และเหลอืจากการใชภ้ายในโรงไฟฟ้า (รายละเอยีดตามหวัขอ้ที ่2.3.14 รายการระหวา่งกนั) 

รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มบรษิัทฯ ในปี 2558 จํานวน 1,473.41 ล้านบาท เกิดจาก (1) 

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที่ COD แลว้เตม็ปีจํานวน 7 โครงการ (ปรมิาณไฟฟ้าเสนอขายตาม PPA รวม 56 MW) และ 

(2) โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลสรินิธร (ALCP2) ที่เริม่ COD เมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม 2558 (ปรมิาณไฟฟ้าเสนอขายตาม 

PPA 8 MW) ขณะทีใ่นปี 2559 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลของกลุม่บรษิทัฯ มรีายไดเ้พิม่ขึน้เป็น 1,868.25 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้จากปี 2558 จาํนวน 394.84 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 26.80 เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล

ของกลุ่มบรษิทัฯ ที ่COD แลว้เตม็ปีจํานวน 8 โครงการ (ปรมิาณไฟฟ้าเสนอขายตาม PPA รวม 64 MW) และการปรบั

ราคาขายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. จากแบบ Adder ซึง่มรีาคาเฉลีย่ต่อหน่วยประมาณ 3.32 บาท เป็นราคาตามอตัรา FiT บวก 

FiT Premium ที่ 4.54 บาทต่อหน่วย ทุกโครงการตัง้แต่วนัที ่11 มนีาคม 2559  สาํหรบัในปี 2560 รายไดจ้ากโครงการ

โรงไฟฟ้าชวีมวลเพิม่ขึน้เป็น 2,347.58 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้จากปี 2559 จํานวน 479.33 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรา

การเตบิโตรอ้ยละ 25.66 เน่ืองจาก (1) อตัราการบัซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ FiT เต็มปีในปี 2560 (2) กลุ่มบรษิทัฯ ปรบัปรุง

ประสทิธิภาพในการผลิต จึงส่งผลให้มีจํานวนหน่วยขายไฟให้แก่ กฟภ. เพิ่มขึ้น และ (3) กลุ่มบรษิัทฯ มีโครงการ

โรงไฟฟ้า ชวีมวลบ่อพลอย (ACP3) เพิม่ขึน้อกี 1 โครงการ (ปรมิาณไฟฟ้าเสนอขายตาม PPA 8 MW) ซึ่ง COD เมื่อ

วนัที ่16 สงิหาคม 2560 
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โครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติท่ี COD แล้ว 1 โครงการ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายรวม 92 MW (ดาํเนินการโดย 

AAA) 

ตัง้แต่เริ่ม COD โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา (AAA1) เมื่อวันที่  10 

กุมภาพนัธ์ 2560 กลุ่มบรษิัทฯ รบัรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. โดยถือปฏิบตัิตามการตีความมาตรฐาน

รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 (“TRFIC 4”) ว่าดว้ยการประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดยหากเป็น

สญัญาเช่าต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 เรื่องสญัญาเช่ากบัส่วนประกอบที่เป็นสญัญาเช่าในการจดั

ประเภทรายการและการบันทึกบัญชี ซึ่งเมื่อกลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนข้อตกลงแล้วพบว่าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าของ

โครงการ AAA1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าตามโครงการรบัซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power Producer : 

“SPP”) เขา้เงื่อนไขว่าเป็นขอ้ตกลงทีป่ระกอบดว้ยสญัญาเช่า เน่ืองจากมรีายไดห้ลกัจากลูกคา้เพยีงรายเดยีวคอื กฟผ. 

บรษิัทฯ จงึนํา TFRIC 4 มาถือปฏิบตัิ ทําให้มผีลกระทบต่อสนิทรพัย์และกําไรของกลุ่มบรษิทัฯ โดยจะรบัรูร้ายได้ค่า

ไฟฟ้าทีส่าํคญัจากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. ซึง่ประกอบดว้ย 

1) คา่พลงัไฟฟ้า (Capacity Payment : “CP”)  

2) คา่พลงังานไฟฟ้าทีไ่ดร้บัตามปรมิาณไฟทีจ่าํหน่าย (Energy Payment : “EP”) 

3) คา่การประหยดัการใชเ้ชือ้เพลงิ (Fuel Saving : “FS”) 

โดยเมือ่มกีารนํา TFRIC 4 มาถอืปฏบิตัใินปี 2560 สนิทรพัยห์ลกัของโรงไฟฟ้า AAA1 ซึง่ก่อนหน้าน้ีมาตรฐาน

บญัชรีะบุให้บนัทกึเป็นที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ จะถูกเปลี่ยนมาบนัทกึเป็นลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ และรายได้

ส่วนของ CP ที่ โครงการ AAA1 ได้รบัจากการมคีวามพร้อมจ่ายไฟฟ้าตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จากเดิม

บนัทึกเป็นรายได้จากการขายและบรกิารทัง้จํานวน จะเปลี่ยนเป็นการรบัรูร้ายได้บางส่วนเป็นรายได้จากสญัญาเช่า

การเงนิ และสว่นทีเ่หลอืจะนําไปปรบัลดยอดลกูหน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิดงักลา่ว 

ทัง้น้ี ภายหลงัจาก COD เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากโครงการ AAA1 ในปี 2560 

จาํนวน 1,683.17 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 39.55 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

โครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชนท่ี COD แล้ว 1 โครงการ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 4.5 MW (ดาํเนินการโดย ALCP) 

นับตัง้แต่โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน MSW ขอนแก่น (ALCP3) เริม่ COD เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2559 

กลุ่มบริษัทฯ สามารถรบัรู้รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. โดยการคิดอัตราค่าไฟฟ้าแบบ Adder ซึ่ง

ประกอบดว้ย (1) รายไดต้ามอตัราค่าไฟฟ้าซึ่งประกอบไปดว้ย ค่าไฟฐาน และ ค่า Ft และ (2) รายไดเ้งนิอุดหนุนส่วน

เพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) จํานวน 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวนั COD โดยที่ภายหลงัจาก 

COD แลว้ นอกจากรายไดค้่าไฟฟ้า กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมรีายไดจ้ากการรบัจา้งกําจดัขยะสดด้วย โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ํา

สญัญากบัองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชนจํานวนหน่ึง เพื่อรบัจา้งกําจดัขยะสด ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนสามารถ

นํามาเป็นเชื้อเพลงิเพื่อผลติไฟฟ้าได้ ทัง้น้ี ในปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าขยะ

ชุมชน จํานวน 17.77 ล้านบาท และ 224.97 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายได้ปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 

207.20 ลา้นบาท เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิง่เริม่ดําเนินการช่วงปลายปี 2559 และมกีารรบัรูร้ายไดใ้นปี 

2560 เตม็ปี 

• รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทานจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน (ก่อน COD) 

งวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน

จาํนวน 622.24 ลา้นบาท และ 264.61 ลา้นบาท ตามลําดบั เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (โครงการ ALCP3)  

ก่อสรา้งภายใต้สญัญากบัเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อรบัจา้งกําจดัขยะตามโครงการบรหิารจดัการและกําจดัขยะมูลฝอย

ดว้ยวธิกีารแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 20 ปี นับแต่วนัที่ลงนามเมื่อวนัที่ 18 สงิหาคม 2554 
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ซึง่กําหนดให ้ALCP โอนกรรมสทิธิใ์นอาคารและระบบกําจดัขยะตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาใหแ้ก่เทศบาลนครขอนแก่นเมื่อ

โครงการสิ้นสุด ผู้บรหิารของกลุ่มบรษิัทฯ พิจารณาลกัษณะสญัญาฉบบัดงักล่าวแล้ว พบว่าเป็นไปตามการตีความ

มาตรฐานการรายการทางการเงนิ ฉบบัที่ 12 “เรื่อง ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร” จึงบนัทึกรายได้ที่เกี่ยวข้องกบัการ

ก่อสรา้ง โดยอา้งองิกบัขัน้ความสาํเรจ็ของงานก่อสรา้งดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์ซึง่ประกอบดว้ย (1) มลูคา่ตลาด

ของเครื่องจกัร อุปกรณ์ อา้งองิรายงานประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระจาํนวน 564.51 ลา้นบาท (2) มลูค่าตลาดของสิง่ปลกู

สร้างและงานพฒันาพื้นที่ อ้างอิงรายงานประเมินของผู้ประเมินอิสระจํานวน 290.61 ล้านบาท (3) ต้นทุนการกู้ยืม 

จํานวน 26.08 ล้านบาท และ (4) ภาษีนําเขา้ จํานวน 5.65 ล้านบาท รวมมูลค่ายุตธิรรมของโครงการจํานวน 886.85 

ล้านบาท (รายละเอียดข้อมูลรายงานประเมนิทรพัย์สนิของผู้ประเมินอิสระตามเอกสารแนบ 4 ทัง้น้ี ณ สิ้นปี 2558 

โครงการมคีวามคบืหน้า (ขัน้ความสาํเรจ็) ประมาณรอ้ยละ 70.16 และโครงการสว่นทีเ่หลอืก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2559 

ทัง้น้ีกลุ่มบรษิทัฯ ไมม่รีายไดป้ระเภทน้ีในปี 2560 เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนก่อสรา้งแลว้เสรจ็และ

เริม่ COD ในปลายปี 2559  

• รายได้อ่ืน 

กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้อื่นสําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 จํานวน 13.27 ล้าน

บาท 10.02 ล้านบาท และ 102.87 ล้านบาท ตามลําดบั รายได้อื่นที่สําคญัในปี 2558 และปี 2559 เช่น ดอกเบี้ยรบั 

คา่เคลมประกนัเครือ่งจกัร เป็นตน้ ขณะทีใ่นปี 2560 รายไดอ้ื่นทีส่าํคญัมาจากรายไดค้่าปรบัตน้ทุนเชือ้เพลงิกบักจิการที่

เกีย่วขอ้งกนัจาํนวน 97.14 ลา้นบาท จากสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิชวีมวลระหวา่ง AAPP และบรษิทั ชยัโย ซพัพลายเชน 

จาํกดั (“SSC”) ซึง่เป็นบรษิทัทีก่ลุม่ทรงเมตตามอีาํนาจควบคุม เน่ืองจากในปี 2559 SSC ไมส่ามารถสง่มอบเชือ้เพลงิได้

ตามปรมิาณที่กําหนดไวต้ามสญัญา AAPP เป็นเหตุให ้SSC มหีน้าทีต่้องชําระค่าปรบัใหแ้ก่ AAPP อยา่งไรกด็ ีในช่วง

เวลาดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่น่นอนวา่จะไดร้บัค่าปรบัหรอืไม ่ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ทาํการเรยีกเกบ็ค่าปรบัลา่ชา้กวา่กาํหนด

และไดบ้นัทกึคา่ปรบัดงักลา่วเป็นรายไดอ้ื่นในปี 2560 และ AAPP ไดร้บัชาํระค่าปรบัดงักล่าวแลว้ อยา่งไรกต็าม คา่ปรบั

จากสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิอื่นๆ ในปี 2558 และปี 2559 จะแสดงสุทธใินตน้ทุนขาย ทัง้น้ี นอกเหนือจากรายไดค้่าปรบั

จากสญัญาซื้อขายเชื้อเพลงิกบับรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัแล้ว กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมรีายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรบั รายได้ค่าเช่า 

คา่เคลมประกนั เป็นตน้ 

16.3.1.2 ต้นทนุ   

• ต้นทนุขายและบริการ 

งวดปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบรกิารจํานวน 

1,010.29 ล้านบาท 1,217.14 ล้านบาท และ 3,122.73 ล้านบาท ตามลําดบั ต้นทุนขายและบรกิารสามารถแบ่งตาม

ประเภทของโรงไฟฟ้าได ้ดงัน้ี  

ต้นทนุขายและบริการ 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนเชือ้เพลงิและวสัดุสิน้เปลอืง 695.54 68.85 729.92 59.97 963.17 30.84 

คา่ปรบัทีไ่ดร้บัตามสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิ   

ชวีมวล 
(215.88) (21.37) (175.36) (14.41) - - 

คา่เสือ่มราคา 252.01 24.94 268.93 22.10 431.37 13.81 

ตน้ทุนคา่บรกิารบาํรงุรกัษา 28.62 2.83 88.51 7.27 177.72 5.69 

ตน้ทุนแรงงาน 170.82 16.91 130.75 10.74 130.88 4.19 

ตน้ทุนอื่น 79.18 7.84 146.72 12.06 89.65 2.88 

รวมต้นทนุจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 1,010.29 100.00 1,189.47 97.73 1,792.79 57.41 
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ต้นทนุขายและบริการ 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนเชือ้เพลงิและวสัดุสิน้เปลอืง - - - - 1,060.19 33.95 

ตน้ทุนคา่บรกิารบาํรงุรกัษา - - - - 108.42 3.47 

ตน้ทุนแรงงาน - - - - 13.47 0.43 

ตน้ทุนอื่น - - - - 4.71 0.15 

รวมต้นทนุจากโครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซ

ธรรมชาติ 
- - - - 1,186.79 38.00 

ตน้ทุนคา่ตดัจาํหน่ายสทิธใินการใหบ้รกิาร - - 5.44 0.45 60.21 1.93 

ตน้ทุนคา่บรกิารบาํรงุรกัษา - - 2.20 0.18 36.53 1.17 

ตน้ทุนแรงงาน - - 8.70 0.71 17.83 0.57 

ตน้ทุนอื่น - - 11.33 0.93 28.58 0.92 

รวมต้นทนุจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน - - 27.67 2.27 143.15 4.59 

รวมต้นทนุขายและบริการ 1,010.29 100.00 1,217.14  100.00 3,122.73  100.00 

 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ตน้ทุนขายและบรกิารของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลสําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 

2560 มีจํานวน 1,010.29 ล้านบาท 1,189.47 ล้านบาท และ 1,792.79 ล้านบาท ตามลําดับ โดยที่ต้นทุนหลกัของ

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล ไดแ้ก่ คา่เชือ้เพลงิ คา่เสือ่มราคาอาคารและเครือ่งจกัร คา่บาํรงุรกัษาและคา่แรง  

ทัง้น้ี ในปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ซือ้เชือ้เพลงิชวีมวลทัง้หมดจากบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั และไดร้บัเงนิ

คา่ปรบัตน้ทุนเชือ้เพลงิตามสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิชวีมวล (ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีผู่ใ้หส้นิเชื่อกาํหนด) จาํนวน 215.88 

ลา้นบาท และ 175.36 ลา้นบาท เน่ืองจาก (1) คู่คา้ไมส่ามารถสง่มอบเชือ้เพลงิตามทีร่บัประกนัคุณภาพได ้โดยเป็นการ

รบัประกนัราคาต้นทุนเชื้อเพลงิต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลติ หากโรงไฟฟ้าผลติไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลงิที่มรีาคาสูงกว่าราคา

รบัประกนั กลุ่มบรษิทัฯ จะไดร้บัค่าปรบัจากสว่นต่างที่สงูกวา่ราคารบัประกนั และ (2) คู่คา้ไม่สามารถสง่มอบเชือ้เพลงิ

ชวีมวลตามปรมิาณทีก่ําหนดในสญัญาได ้ขณะทีใ่นปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัรูร้ายไดค้่าปรบัตน้ทุนเชือ้เพลงิสว่นหน่ึง

ของปี 2559 จํานวน 97.14 ลา้นบาท ซึ่งเกดิจากการทีคู่่คา้ไม่สามารถสง่มอบเชือ้เพลงิชวีมวลตามปรมิาณที่กําหนดใน

สญัญาไดใ้นปี 2559 และการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไม่บนัทกึค่าปรบัดงักล่าวเพื่อสุทธกิบัต้นทุนเชือ้เพลงิในงบการเงนิปี 2559 

เน่ืองจากมคีวามไม่แน่นอนในการได้รบัค่าปรบัดงักล่าวในช่วงที่คณะกรรมการบรษิทัอนุมตังิบการเงนิประจําปี 2559 

กลุม่บรษิทัฯ จงึบนัทกึเป็นรายไดอ้ื่นภายหลงัไดร้บัชาํระคา่ปรบัดงักลา่วในปี 2560 

ทัง้น้ี ต้นทุนของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลในปี 2559 เพิม่ขึน้ 179.18 ลา้นบาท จากปี 2558 เน่ืองจากตน้ทุน

เชื้อเพลงิ (คํานวณสุทธกิบัค่าปรบัแลว้) เพิม่ขึน้ เน่ืองจาก ALCP2 ดําเนินการเตม็ปี และมขีาดทุนจากการตดัจําหน่าย

ทรพัย์สนิ 55.50 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรบัอายุการใชป้ระโยชน์ของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ให้สอดคลอ้งกบัรอบการ

ซ่อมแซมและรอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ดงักล่าวจากประสบการณ์การใช้ประโยชน์ รวมทัง้เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าฟ้า ขณะที่ในปี 2560 ต้นทุนของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลเพิม่ขึ้น 

603.32 ลา้นบาท สาเหตุสาํคญัเน่ืองจากการแกไ้ขเงื่อนไขในสญัญาซื้อขายเชือ้เพลงิชวีมวลซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจาก

ผูใ้หส้นิเชื่อ สรุปไดว้า่ (1) ใหคู้่คา้ยกเลกิการรบัประกนัราคาตน้ทุนเชือ้เพลงิชวีมวลต่อหน่วยผลติ เวน้แต่กลุม่บรษิทัฯ จะ

เกดิกรณีผดินดั/ผดิสญัญาสนิเชื่อ หรอืบรษิทัฯ ไมส่ามารถออกและเสนอขายขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนครัง้แรก

ได้ภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 (2) ปรมิาณของเชื้อเพลงิประเภทเปลอืกไม้ให้เป็นไปตามที่ผู้ซื้อกําหนด และ (3) 

ราคาเปลอืกไมเ้ป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนการผลติของผู้ขายและไม่สูงกว่าราคาตลาด (เดมิกําหนดเป็นราคาคงที่ โดย

ในช่วงปี 2558-2559 ราคาที่ระบุในสญัญามรีาคาที่ตํ่ากว่าราคาตลาด) ซึ่งเป็นผลให้ไม่มเีงนิค่าปรบัเกดิขึน้ในปี 2560 
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และราคาต้นทุนเชื้อเพลงิประเภทเปลอืกไมสู้งขึน้ รวมทัง้ในปี 2560 โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลบ่อพลอย (ACP3) เริม่ 

COD เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2560 ทาํใหเ้กดิตนุ้ทนเชือ้เพลงิ คา่เสือ่มราคา และคา่บาํรงุรกัษา เพิม่ขึน้ 

โครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ 

 ต้นทุนขายและบรกิารของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (AAA1) เกิดขึ้นในปี 2560 เน่ืองจากโครงการ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเริ่ม COD เมื่อวนัที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีต้นทุนขายและบริการในปี 2560 จํานวน 

1,186.79 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกดิขึน้จากต้นทุนค่าเชื้อเพลงิและวสัดุสิน้เปลอืง และค่าบรกิารเดนิเครื่องและบํารุงรกัษา

เครือ่งจกัร 

โครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน 

ต้นทุนขายและบรกิารของโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนซึ่งเกดิขึน้ตัง้แต่ปี 2559 ภายหลงัจากเริม่ COD เมื่อ

วนัที ่29 พฤศจกิายน 2559 โดยที่ปี 2559 และปี 2560 โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (โครงการ ALCP3) มตี้นทุนขาย

และบรกิารจาํนวน 27.67 ลา้นบาท และ 143.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ตน้ทุนสว่นใหญ่เกดิจากค่าตดัจําหน่ายสทิธใิน

การใหบ้รกิาร (คาํนวณจากมลูคา่ยตุธิรรมโครงการ) คา่บาํรงุรกัษา และคา่แรง 

• ต้นทนุค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน 

สําหรบัปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สญัญา

สมัปทานของโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจํานวน 621.59 ลา้นบาท และ 264.33 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยทีต่้นทุนค่า

ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทานเป็นตน้ทุนค่าก่อสรา้งที่เกดิขึน้จรงิของโครงการ ALCP3 ซึ่งประกอบดว้ย (1) ตน้ทุนค่า

ก่อสรา้งของเครื่องจกัร อุปกรณ์ จํานวน 564.51 ลา้นบาท (2) ต้นทุนค่าก่อสรา้งของสิง่ปลูกสรา้งและงานพฒันาพื้นที ่

จาํนวน 289.69 ลา้นบาท (3) ตน้ทุนการกูย้มื จาํนวน 26.07 ลา้นบาท และ (4) ภาษนํีาเขา้ จาํนวน 5.65 ลา้นบาท รวม

มูลค่าต้นทุนของโครงการจํานวน 885.92 ล้านบาท ทัง้น้ี ณ สิ้นปี 2558 โครงการมคีวามคืบหน้า (ขัน้ความสําเร็จ) 

ประมาณรอ้ยละ 70.16 และโครงการสว่นทีเ่หลอืก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2559 

16.3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารจํานวน 

251.71 ลา้นบาท 237.01 ลา้นบาท และ 286.81 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนกบัรายไดจ้ากการขายและบรกิาร

คอืรอ้ยละ 17.08 12.57 และ 6.74 ตามลําดบั สดัส่วนค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมนีัยสําคญัเน่ืองจากอตัราการเติบโตของ

รายได้จากการขายและบรกิารเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง (ปี 2559: รอ้ยละ 28.00 และ ปี 2560: รอ้ยละ 125.65) ในขณะที่

อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 5.84 ในปี 2559 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.01 ในปี 2560 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ดงัน้ี 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน 47.70  18.95  81.45  34.36  120.10  41.87  

คา่ทีป่รกึษาและบรกิารอื่น ๆ 61.12  24.28  49.30  20.80  41.09  14.33  

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ 9.41  3.74  13.68  5.77  23.11  8.06  

คา่ใชจ้า่ยเพือ่การบรหิาร 10.21  4.06  11.95  5.04  17.17  5.99  

คา่ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 16.35  6.50  19.16  8.08  13.71  4.78  

คา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้า 0.55  0.22  0.78  0.33  4.04  1.41  

คา่ปรบัจากการจา่ยชาํระคนืเงนิกูก้่อนกาํหนด 31.38  12.47  -    -  -  -  

คา่ดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 30.08  11.95  -  -  8.59  3.00  

คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ 44.91  17.83  60.69  25.62  59.00  20.56  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 251.71  100.00  237.01  100.00  286.81  100.00  

* คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ เชน่ ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์คา่เดนิทาง คา่รบัรอง คา่ฝึกอบรม เป็นตน้ 

16.3.1.4 ต้นทนุทางการเงิน 

งวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนทางการเงนิจํานวน 239.86 

ลา้นบาท 315.42 ลา้นบาท และ 497.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิม่ขึน้ 75.56 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 31.50 ในปี 2559 และ

เพิม่ขึน้ 181.88 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 57.66 ในปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืจากธนาคาร

พาณิชยเ์พือ่ใชใ้นการพฒันาและก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษิทัฯ 

16.3.1.5 กาํไรสทุธิ 

ในปี 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มขีาดทุนสุทธจิาํนวน 7.59 ลา้นบาท แมว้่าจะมกีําไรขัน้ตน้จํานวน 463.77 ลา้นบาท 

โดยมีสาเหตุหลกัเน่ืองจาก กลุ่มบรษิัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบรหิารจํานวนมาก ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั

พนักงาน 47.70 ลา้นบาท ค่าที่ปรกึษาและค่าบรกิาร 61.12 ลา้นบาท ค่าปรบัจากการชําระหน้ีก่อนกําหนด 31.38 ลา้น

บาท เพือ่ Refinance จากแหลง่เงนิกูเ้ดมิ และคา่ดอ้ยคา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 30.08 ลา้นบาท  

ขณะที่ในปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 134.03 ล้านบาท และ 424.92 ล้านบาท 

ตามลําดับ คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 6.23 ในปี 2559 และร้อยละ 9.98 ในปี 2560 ทัง้น้ี กําไรสุทธิในปี 2559 

เพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัจากปี 2558 เน่ืองจากการปรบัขึน้ราคาขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็นแบบ FiT ตัง้แต่วนัที ่11 

มนีาคม 2559 และกําไรสุทธใินปี 2560 เพิม่ขึ้น 290.89 ล้านบาท หรอืคิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 217.03 จากปี 

2559 เน่ืองจากการเริม่ COD ของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (AAA1) ในช่วงต้นปี 2560 และการรบัรู้ผลการ

ดําเนินงานเตม็ปีของโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (ALCP3) รวมทัง้การรบัรูร้ายไดค้่าปรบัจากการสง่มอบเชื้อเพลงิชวี

มวลไดไ้มค่รบตามทีก่าํหนดในสญัญา 

 

16.3.2 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

16.3.2.1 สินทรพัย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2259 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมจํานวน 10,622.02 ล้านบาท 

13,358.70 ลา้นบาท และ 14,073.65 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.76 และ รอ้ยละ 5.35 

ตามลาํดบั โดยมสีนิทรพัยห์ลกั ไดแ้ก่ ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า และ ลูกหน้ีสญัญา

เช่าการเงนิภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ รวมทัง้สทิธิในการให้บรกิารจากข้อตกลง

สมัปทานภายใตส้ญัญาโครงการบรหิารจดัการและกาํจดัขยะมลูฝอยของโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน โดยทีร่ายละเอยีด

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ีส่าํคญัสามารถสรปุได ้ดงัน้ี 

• ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มลีูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นจํานวน 578.54 ล้าน

บาท 515.74 ล้านบาท และ 771.30 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญั 255.56 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 

49.55 ในปี 2560 เน่ืองจากมลีกูหน้ีการคา้จากการจาํหน่ายไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากโรงไฟฟ้าทีเ่ริม่เปิดดาํเนินการเชงิพาณิชย์

เพิม่เตมิในปี 2560 ได้แก่ โครงการ AAA1 และ ACP3 ลูกหน้ีที่สําคญัของกลุ่มบรษิทัฯ ได้แก่ ลูกหน้ีการคา้จากการ

จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. และ กฟภ. โดยทีก่ลุม่บรษิทัฯ ไมม่ลีกูหน้ีทีค่า้งเกนิกาํหนดชาํระ 
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ทัง้น้ี ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 คดิเป็น รอ้ยละ 5.45 รอ้ยละ 

3.86 และ รอ้ยละ 5.48 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดยมรีะยะเวลาการเกบ็หน้ีการคา้เฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัฯ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 จาํนวน 63.77 วนั 64.54 วนั และ 48.96 วนั ตามลาํดบั  

• ลกูหน้ีสญัญาเช่าการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไม่มลีูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ เน่ืองจากโครงการ AAA1 

อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง จงึยงัไมเ่ริม่รบัรูร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มลีูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปีจํานวน 

96.76 ล้านบาท และ ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิส่วนที่เป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจํานวน 3,471.03 ล้านบาท ลูกหน้ี

สญัญาเช่าการเงนิดงักล่าวเกดิจากการรบัรูร้ายได้จากการขายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการ AAA1 

ภายใตก้ารตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่4 (TFRIC 4) ว่าดว้ยการประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สญัญาเช่าหรอืไม่ (โปรดดูรายละเอียดในหวัข้อ 16.3.1 เรื่องรายได้หลกัจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) ทัง้น้ี ลูกหน้ี

สญัญาเชา่การเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 25.36 ของมลูคา่สนิทรพัยร์วม 

• ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มทีี่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 8,863.19 ลา้น

บาท 11,251.30 ล้านบาท และ 8,277.30 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึ้น 2,388.11 ล้านบาท หรอืร้อยละ 26.94 ในปี 

2559 เน่ืองจากกลุม่บรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งลงทุนก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิ(AAA1) โครงการโรงไฟฟ้าขยะ

ชุมชน (ALCP3) และโครงการโรงไฟฟ้าบ่อพลอย (ACP3) ในขณะที่ ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 2,974.00 ล้าน

บาท หรอื รอ้ยละ 26.43 ในปี 2560 เน่ืองจากมีการโอนเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติไปเป็น

ลกูหน้ีสญัญาเชา่การเงนิจาํนวน 3,511.40 ลา้นบาท เมือ่โครงการ AAA1 ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มทีี่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ คดิเป็น รอ้ยละ 

83.44 รอ้ยละ 84.22 และ รอ้ยละ 58.82 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทีด่นิ 1,424.52 16.07 1,482.36 13.18 1,628.64 19.68 

สว่นปรบัปรงุทีด่นิ 147.86 1.67 155.79 1.38 467.04 5.64 

อาคารและสว่นปรบัปรงุอาคาร 701.58 7.92 662.44 5.89 765.62 9.25 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 4,647.80 52.44 4,466.70 39.70 4,879.13 58.95 

เครือ่งใชส้าํนกังานและเครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ 5.07 0.06 3.37 0.03 7.63 0.09 

เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ 13.70 0.15 7.75 0.07 16.57 0.20 

ยานพาหนะ - - - - 6.92 0.08 

งานระหวา่งก่อสรา้ง 1,922.66 21.69 4,472.89 39.75 505.75 6.11 

รวมท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 8,863.19 100.00 11,251.30 100.00 8,277.30 100.00 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มงีานระหว่างก่อสรา้งจํานวน 505.75 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกั

เน่ืองจากกลุ่มบรษิัทฯ อยู่ระหว่างลงทุนก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลคลองขลุง (โครงการ ACP4) คิดเป็นงาน

ระหว่างก่อสร้างจํานวน 253.38 ล้านบาท และ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลศรสีะเกษ (โครงการ ALCP4) คิดเป็นงาน

ระหว่างก่อสรา้งจํานวน 217.25 ลา้นบาท โดยกลุ่มบรษิทัฯ คาดวา่จะไดร้บัคนืสญัญาซื้อขายไฟฟ้าคนืจงึตดัสนิใจลงทุน 

ณ ขณะนัน้  
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• สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทาน 

สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานเป็นสทิธทิี่ไดม้าจากขอ้ตกลงสมัปทานในการใหบ้รกิารกําจดัขยะ

ตามโครงการบรหิารจดัการ และกําจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธิกีารแปรรปูขยะมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้าจากภาครฐั โดยที่

ช่วงก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน กลุ่มบรษิัทฯ บนัทึกสทิธิดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ไม่มีตวัตน (สทิธใินการ

ใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน) ตามมลูค่ายุตธิรรมโดยอา้งองิกบัขัน้ความสาํเรจ็ของงาน (มลูค่าการก่อสรา้งโครงการ

โรงไฟฟ้าขยะชุมชน) และเมื่อเปิดใหบ้รกิารจะตดัจําหน่ายสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานเป็นค่าใชจ้่ายใน

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาสมัปทาน และเมื่อถงึวนัสิน้สุดอายุสญัญาสมัปทาน จะต้อง

โอนสิง่ก่อสรา้งของโรงไฟฟ้าใหก้บัเทศบาลนครขอนแก่น (อา้งองิจาก ”สญัญาก่อสรา้งอาคาร ยกกรรมสทิธิใ์หเ้ทศบาล

ขอนแก่นตามโครงการบรหิารจดัการและกาํจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีารแปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า”) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ บนัทกึสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน

ของโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จาํนวน 622.24 ลา้นบาท 881.41 ลา้นบาท และ 821.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยที่

โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนดําเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และให้บรกิารในช่วงปลายปี 2559 ซึ่งสทิธใินการใหบ้รกิาร

จากข้อตกลงสมัปทานมมีูลค่ายุติธรรม 886.85 ล้านบาท และทําการตดัจําหน่ายเมื่อเริม่ให้บรกิารจนสิ้นสุดสญัญา

สมัปทาน โดยการลดลงของสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานในปี 2560 จํานวน 60.22 ลา้นบาท เน่ืองจาก

การตดัจําหน่ายตามสญัญาสมัปทานเตม็ปี ซึ่งจะสิน้สุดเมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม 2574 (สญัญามอีายุ 20 ปีนับจากวนัลง

นามในสญัญา) 

ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มสีทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน 

คดิเป็น รอ้ยละ 5.86 รอ้ยละ 6.60 และ รอ้ยละ 5.83 ตามลาํดบั 

16.3.2.2 หน้ีสิน 

• เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จํานวน 736.58 ลา้น

บาท 209.88 ลา้นบาท และ 366.96 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.12 รอ้ยละ 2.40 และ รอ้ยละ 4.10 ของ

มูลค่าหน้ีสนิรวม ตามลําดบั โดยในปี 2559 เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่นลดลงอย่างมนีัยสาํคญั 526.70 ลา้นบาท หรอื 

รอ้ยละ 71.51 เน่ืองจากในปี 2558 กลุ่มบรษิทัฯ อยู่ระหว่างก่อสรา้งโรงไฟฟ้า โครงการ ACP3 ALCP3 และ ALCP4 จงึ

ทําให ้ณ สิน้ปี 2558 กลุ่มบรษิทัมเีจา้หน้ีจากการซื้อสนิทรพัยถ์าวรจํานวนมาก และมเีจา้หน้ีสนิทรพัยภ์ายใต้โครงการ

สมัปทานจํานวน 113.05 ลา้นบาท เน่ืองจากอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (โครงการ ALCP3)  

ขณะที่เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ณ สิน้ปี 2560 เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2559 จํานวน 157.08 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 74.84  

เน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้จากการซือ้เชือ้เพลงิชวีมวลทีเ่พิม่มากขึน้ และคา่ก๊าซคา้งจา่ยซึง่เกดิขึน้ในปี 2560 

ทัง้น้ี ระยะเวลาการชําระหน้ีการค้าเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทฯ สําหรบัปี 2558 2559 และ 2560 อยู่ที่ 64.68 วนั 

24.78 วนั และ 18.87 วนั ตามลําดบั ลดลงอย่างมีนัยสําคญัในปี 2559 และ 2560 จํานวน 39.90 วนั และ 5.91 วนั 

ตามลําดบั มสีาเหตุหลกัมาจากระหว่างปี 2559 กลุ่มบรษิัทฯ จ่ายชําระหน้ีสนิค้างนานในอดีตเป็นจํานวนมาก และ

ระหวา่งปี 2560 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตเิริม่เปิดดําเนินการในเดอืนกุมภาพนัธ ์2560 สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนขาย

และบรกิารเพิม่ขึน้จากตน้ทุนค่าก๊าซธรรมชาต ิซึง่เจา้หน้ีคา่ก๊าซธรรมชาตมิรีะยะเวลาการชาํระหน้ีโดยเฉลีย่ประมาณ 18 

วนั จงึทาํใหร้ะยะเวลาการชาํระหน้ีการคา้เฉลีย่โดยรวมของกลุม่บรษิทัฯ ลดลงจาํนวน 5.91 วนั 
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เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้      101.76         13.82         65.79         31.35  261.58  71.28  

เจา้หน้ีอื่น        27.69          3.76         27.87         13.28         27.47          7.49  

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยถ์าวร      436.51         59.26         38.96         18.56         28.37          7.73  

เจา้หน้ีสทิธกิารใชร้ะบบสายสง่

กระแสไฟฟ้า            -               -           31.03         14.78             -               -    

เจา้หน้ีสนิทรพัยภ์ายใตโ้ครงการสมัปทาน      113.05         15.35             -               -               -               -    

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย        55.26          7.50         43.40         20.68         46.32         12.62  

ดอกเบีย้คา้งจา่ย         1.91          0.26          2.45          1.17          2.99          0.82  

เงนิประกนัผลงาน            -               -            0.06          0.03          0.08          0.02  

เงนิคํ้าประกนัพนกังาน         0.40          0.05          0.32          0.15          0.15          0.04  

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน        736.58         100.00         209.88         100.00         366.96         100.00  

  

• เจ้าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มเีจ้าหน้ีจากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจํานวน 4,202.00 ล้านบาท 

เกิดจากการจดัโครงสรา้งธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ โดยเมื่อวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 บรษิัทฯ ซื้อหุ้นสามญัทัง้หมดของ 

ASCE จากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัในราคาซึ่งกําหนดจากทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ ASCE ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

จํานวน 4,502.00 ลา้นบาท ทําใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้ของ ASCE คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 100.00 โดยบรษิทัฯ จ่ายชําระค่า

หุน้สว่นหน่ึงแก่ผูถ้อืหุน้เดมิซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัจาํนวน 300 ลา้นบาท ทาํให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คงเหลอื

เจา้หน้ีจากการซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยจาํนวน 4,202.00 ต่อมาในเดอืนมถุินายน 2559 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยชาํระหน้ีสว่นที่

เหลอืทัง้จาํนวน  

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์

รายละเอยีด ดงัน้ี 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของเงนิกูย้มืระยะ

ยาวจากธนาคารพาณชิย ์ (สทุธ)ิ 

   

2,784.14  

       

55.03  

   

2,179.36  

       

27.23  

   

3,032.44  36.85  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณชิย ์ (สทุธ)ิ 2,275.25  44.97  5,823.40  72.77  5,196.57  63.15  

รวมเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย ์ 5,059.39  100.00  8,002.76  100.00  8,229.01  100.00  

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อลงทุนและก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ของ

กลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์เพิม่ขึน้ 2,943.37 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 

58.18 มสีาเหตุหลกัมาจากการกู้ยืมเงนิเพื่อพฒันาโครงการ AAA1 ACP3 และ ALCP3 ทัง้น้ี เงนิกู้ยมืระยะยาวจาก

ธนาคารพาณิชย ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 คดิเป็น รอ้ยละ 48.91 รอ้ยละ 91.51 และ รอ้ยละ 91.84 

ของมลูคา่หน้ีสนิรวม ตามลาํดบั  
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เงนิกู้ยมืระยะยาวขา้งตน้เป็นเงนิกูย้มืที่กลุ่มบรษิทัฯ ทําสญัญาสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์2 แห่ง ทัง้น้ี โปรด

พจิารณารายละเอยีดและเงือ่นไขสญัญา ตลอดจนระยะเวลาของสนิเชื่อและอตัราดอกเบีย้ในสว่นที ่2.2.5 ทรพัยส์นิทีใ่ช้

ในการประกอบธุรกจิ ในหวัขอ้ สรปุสญัญาทีส่าํคญั 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์ ผูก้ ู้ 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่ชาํระคา่หุน้ใหแ้ก่

บรษิทัยอ่ย  
ASCE 464.78 9.19 1,320.95 16.51 1,585.00 19.26 

2. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การพฒันาโครงการ ดงัน้ี 

2.1) โครงการ ACP1 และ ACP2 ACP 808.25 15.98 728.22 9.10 642.85 7.81 

2.2) โครงการ ACP3 ACP - - 384.44 4.80 593.97 7.22 

2.3) โครงการ ALCP1 และ ALCP2 ALCP 935.85 18.50 888.17 11.10 799.36 9.71 

2.4) โครงการ ALCP3 ALCP 150.00 2.96 575.29 7.19 531.18 6.45 

2.5) โครงการ AAPP1 AAPP 374.96 7.41 314.96 3.94 254.96 3.10 

2.6) โครงการ AAPP2 AAPP 399.12 7.89 339.12 4.24 279.12 3.39 

2.7) โครงการ AAP1 AAP 408.81 8.08 367.53 4.59 322.99 3.93 

2.8) โครงการ ABA1 ABA 464.32 9.18 390.88 4.88 317.44 3.86 

2.9) โครงการ AAA1 AAA 1,160.00 22.93 2,780.00 34.74 2,965.82 36.04 

ผลกระทบจากการคาํนวณเงนิกูย้มืตามวธิี

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
  

(1.40) (0.03) 4.00 0.05 9.71 0.12 

หกั คา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย   (105.30) (2.09) (90.80) (1.14) (73.39) (0.89) 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

พาณิชย ์   
5,059.39 100.00 8,002.76 100.00 8,229.01 100.00 

หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

(สทุธ)ิ 
 (559.69) (11.06) (1,863.34) (23.28) (2,378.60) (28.90) 

หกั สว่นทีจ่ดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีน

เน่ืองจากไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข

ภายใตส้ญัญาสนิเชือ่ (สทุธ)ิ 

 

 (2,224.45)  (43.97)  (316.02)  (3.95)  (653.84)  (7.95) 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

พาณิชยท่ี์ถกูจดัประเภทเป็นหน้ีสิน

หมนุเวียน 

 

 (2,784.14)  (55.03)  (2,179.36)  (27.23)  (3,032.44)  (36.85) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยท่ี์

ถกูจดัประเภทเป็นหน้ีสินไม่หมนุเวียน  2,275.25  44.97  5,823.40  72.77  5,196.57  63.15  

หมายเหตุ: โปรดพจิารณารายละเอยีดของสญัญาสนิเชื่อทีส่าํคญั ในสว่นที ่2.2.5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ สรุปสญัญาทีส่าํคญั 

 

สว่นทีจ่ดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเน่ืองจากไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญาสนิเชื่อ เกดิจาก 2 

กรณี ได้แก่ (1) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2560 AAPP ไม่สามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงนิได้ตามเงื่อนไข

ภายใต้สญัญาสนิเชื่อ และ (2) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 ABA ปฏิบตัิตามเงื่อนไขบางข้อภายใต้

สญัญาสนิเชื่อไดไ้ม่ครบถ้วน เน่ืองจากไม่ได้แจง้ให้ธนาคารพาณิชย์ทราบเป็นหนังสอืกรณีที่ ABA และผู้คํ้าประกนัซึ่ง

เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งถกูฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี(รายละเอยีดตามหวัขอ้ที ่2.2.7 ขอ้พพิาททางกฎหมาย) 
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• ประมาณการค่าซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มปีระมาณการค่าซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 

จํานวน 0.64 ลา้นบาท และ 7.75 ลา้นบาท ตามลําดบั ประมาณการดงักล่าวคอืภาระผูกพนัตามสญัญาจ้างกําจดัขยะ

ตามโครงการบรหิารจดัการ และกาํจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีารแปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยมเีงือ่นไขใหผู้ร้บั

สมัปทานดูแล ปรบัปรุง และซ่อมแซมให้ทรพัย์สินตามข้อตกลงสมัปทานอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และสามารถ

ใหบ้รกิารไดต้ลอดอายุสญัญาสมัปทาน ซึ่งประมาณการดงักล่าวจะถูกบนัทกึและปรบัปรุงดว้ยจํานวนประมาณการที่ดี

ที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพนั ณ วนัสิน้งวดบญัช ีทัง้น้ี ประมาณการค่าซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตาม

สญัญาสมัปทาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.01 และ 0.09 ของมูลหน้ีสินรวม

ตามลาํดบั 

16.3.2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 276.78 ล้านบาท 

4,613.69 ล้านบาท และ 5,113.59 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญั 4,336.91 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 

1,566.91 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัจาก (1) บรษิทัฯ มกีารเรยีกชําระค่าหุ้นเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากผู้ถอืหุ้นจํานวน 

4,202.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 420.20 ลา้นหุน้ ในราคาตามมลูค่าที่ตราไว ้10 บาทต่อหุน้ และ 

(2) กําไรเบด็เสรจ็จากผลการดําเนินงานในปี 2559 จํานวน 134.91 ล้านบาท และในปี 2560 ส่วนของผู้ถอืหุ้นเพิม่ขึน้ 

499.90 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 10.84 เน่ืองจาก (1) บรษิัทฯ มีการเรยีกชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้น

จาํนวน 76.50 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 7.65 ลา้นหุน้ ในราคาตามมลูคา่ทีต่ราไว ้10 บาทต่อหุน้ และ 

(2) กาํไรเบด็เสรจ็จากผลการดาํเนินงานในปี 2560 จาํนวน 423.40 ลา้นบาท 

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ 20.31 ล้านบาท เกิดจากผลต่างระหว่างราคาซื้อขายหุ้น ASCE จํานวน 

4,502.00 ล้านบาท และ มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สุทธขิอง ASCE ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 จํานวน 4,481.69 

ลา้นบาท ราคาซื้อขายหุน้กําหนดจากทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ โดยบรษิทัฯ ซื้อหุน้สามญัของ ASCE จํานวน 450 ลา้น

หุน้ ในราคาหุ้นละ 5.56 บาท จากบรษิทั เอสเอม็ แคปปิตอล จํากดั และ จํานวน 199,999,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 

บาท จากนายธีรวุฒิ ทรงเมตตา รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 4,502.00 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายชําระค่าหุ้นจํานวน         

300 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 และจาํนวน 4,202.00 ลา้นบาท ในเดอืนมถุินายน 2559 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มีกําไร(ขาดทุน)สะสมจํานวน (3.41) ล้านบาท 

131.50 ลา้นบาท และ 554.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ บรษิทัฯ มกีําไร(ขาดทุน)สะสมจํานวน (3.41) ลา้นบาท (9.38) 

ลา้นบาท และ 3.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั บรษิทัฯ ไม่เคยจ่ายเงนิปันผลเน่ืองจากขอ้จาํกดัตามเงื่อนไขสญัญาสนิเชื่อของ 

ASCE อยา่งไรกต็าม บรษิทัยอ่ยโดยออ้มสามารถจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ ASCE ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยโดยตรง โดยบรษิทัยอ่ย

โดยออ้มจะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาสนิเชื่อแต่ละโครงการ โดย ASCE จะนําเงนิปันผลดงักล่าวไปพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้าอื่น ๆ หรอืจ่ายชําระคืนเงนิต้นหรอืดอกเบี้ยของสญัญาสนิเชื่อของ ASCE และเมื่อชําระคืนเงนิต้นสญัญา

สนิเชื่อ ASCE ไดค้รบถว้น บรษิทัฯ จงึจะสามารจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทุนชาํระแลว้ 300.50  108.57  4,502.50  97.59  4,579.00  89.55  

กาํไร(ขาดทุน)สะสม  (3.41)  (1.23) 131.50  2.85  554.90  10.85  

สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม

เดยีวกนั  (20.31)  (7.34)  (20.31)  (0.44)  (20.31)  (0.40) 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 276.78  100.00  4,613.69 100.00  5,113.59 100.00  
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16.3.3 การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 164.21  798.22  1,015.80  

เงนิสดสทุธไิดม้าจากใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (2,695.75) (7,768.04) (648.98) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 2,524.52  7,005.18   (399.31) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ  (7.02) 35.36   (32.49) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดยอดคงเหลอืตน้ปี 9.41  2.39  37.75  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 2.39  37.75  5.26  

16.3.3.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

สําหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก

กจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 164.21 ลา้นบาท 798.22 ลา้นบาท และ 1,015.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกีาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดําเนินงาน 527.15 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานก่อนหกัค่า

เสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงนิของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที่ COD แล้วทัง้หมด 8 โครงการ และกลุ่มบรษิทัฯ มี

กระแสเงนิสดใชไ้ปจากการเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิ367.73 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้

ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นจํานวน 190.54 ลา้นบาท และการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นจํานวน 141.18 

ลา้นบาท สง่ผลใหก้ลุม่บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 164.21 บาท 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มกีาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงานจาํนวน 793.22 ลา้นบาท โดยกลุม่บรษิทัฯ มกีาํไรก่อนภาษ ี135.33 ลา้นบาท คา่เสือ่ม

ราคา 280.88 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงนิ 315.42 ล้านบาท และมกีระแสเงนิสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงของ

เงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิ0.54 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดําเนินงานจํานวน 

798.22 ลา้นบาท 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสินทรพัย์และหน้ีสินดําเนินงานจํานวน 1,086.25 ล้านบาท โดยมาจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 9 โครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 1 โครงการ และ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 1 โครงการ โดยมีกําไรก่อนภาษ ี

426.04 ลา้นบาท ค่าเสื่อมราคา 453.14 ลา้นบาท และต้นทุนทางการเงนิ 497.30 ลา้นบาท อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มี

กระแสเงนิสดใชไ้ปจากการเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิ72.66 ลา้นบาท ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิ

สดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 1,015.80 ลา้นบาท 

16.3.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

สําหรบัปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปใน

กจิกรรมลงทุนจาํนวน 2,695.75 ลา้นบาท 7,768.04 ลา้นบาท และ 648.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจํานวน 

2,695.75 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ใชก้ระแสเงนิสดใน

การซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทัง้ทางตรงและโดยอ้อมสุทธกิบัเงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและ

บรษิทัร่วมจํานวน 880.59 ลา้นบาท ลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรเพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าจํานวน 1,536.99 ล้านบาท 
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และจ่ายซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 506.55 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสนิทรพัย์ภายใต้โครงการสมัปทานของโครงการ

โรงไฟฟ้าขยะชุมชน 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจํานวน 

7,768.04 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากบรษิทัฯ ชําระค่าซื้อเงนิลงทุนใน ASCE จํานวน 4,202.00 ลา้นบาท เพื่อปรบั

โครงสรา้งการถอืหุน้ในธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการทีจ่ะเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ และได้จ่ายซื้อสนิทรพัย์เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 2,994.99 ล้านบาท และเงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย์

ภายใตโ้ครงการสมัปทาน 351.84 ลา้นบาท 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 648.98 

ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัเป็นผลจากการลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรเพือ่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 1,020.16 ลา้นบาท และมี

เงนิสดรบัจากการรบัชาํระลกูหน้ีภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิของโรงไฟฟ้า AAA1 328.90 ลา้นบาท  

16.3.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใช้

ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน 2,524.52 ลา้นบาท 7,005.18 ลา้นบาท และ (399.31) ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

2,524.52 ลา้นบาท โดยมแีหล่งที่มาหลกัๆ จาก (1) เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์สุทธกิบัการ

จ่ายชําระคนื 2,184.71 ล้านบาท และ (2) เงนิสดรบัจากผู้ถอืหุ้นเดมิสาํหรบัการเพิม่ทุนของบรษิทัย่อยสุทธกิบัเงนิสด

จ่ายสําหรบัการลดทุนของบรษิทัย่อย 899.77 ลา้นบาท (3) เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและชําระค่าหุ้นของ

บรษิทัฯ 300.11 ลา้นบาท ขณะทีม่กีระแสเงนิสดใชไ้ป (1) การจ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารพาณิชย ์ 490.73 

ลา้นบาท และ (2) การจา่ยชาํระตน้ทุนทางการเงนิและคา่ธรรมเนียมการกูย้มืรวม 329.89 ลา้นบาท  

สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

7,005.18 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัเป็นผลจาก (1) เงนิสดรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์สุทธกิบัการจ่าย

ชําระคืน 2,923.46 ล้านบาท และ (2) เงนิสดรบัจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ และเรยีกชําระค่าหุ้นเพิ่ม 

4,202.39 ล้านบาท ในขณะที่มกีระแสเงนิสดใชไ้ปจากการจ่ายชําระต้นทุนทางการเงนิและค่าธรรมเนียมการกู้ยมืรวม 

300.74 ลา้นบาท  

สําหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่  31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ 

399.31 ลา้นบาท โดยกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปใน (1) การจ่ายชําระต้นทุนทางการเงนิและค่าธรรมเนียมการ

กูย้มืรวม 474.39 ลา้นบาท (2) การจ่ายชาํระกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัสทุธ ิ176.30 ลา้นบาท ในขณะทีก่ลุ่มบรษิทัฯ 

มกีระแสเงนิสดไดม้าจาก (1) การกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์สุทธกิบัเงนิกูท้ี่จ่ายคนื 203.14 ลา้นบาท และ (2) 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและชาํระคา่หุน้ของบรษิทัฯ 76.50 ลา้นบาท  
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16.3.4 การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

16.3.4.2 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง หน่วย 
งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เทา่         0.09          0.23          0.27  

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่¹ วนั        63.77         64.54         48.96  

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่² วนั        64.68         24.78         18.87  

Cash Cycle วนั (0.91) 39.76 30.09 

หมายเหตุ:  ¹ คาํนวณโดยสตูร 360 / (รายไดจ้ากการขายและบรกิาร / ลูกหน้ีการคา้เฉลีย่จากลกูหน้ีตน้ปีและปลายปี) 

  ² คาํนวณโดยสตูร 360 / (ตน้ทุนขายและบรกิาร / เจา้หน้ีการคา้เฉลีย่จากเจา้หน้ีตน้ปีและปลายปี) 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 

0.09 เท่า 0.23 เท่า และ 0.27 เท่า ตามลําดบั โดยในปี 2558 กลุ่มบรษิัทฯ อยู่ระหว่างการจดัโครงสร้างธุรกิจ จึงมี

อตัราสว่นสภาพคลอ่งอยูใ่นระดบัทีต่ํ่า เน่ืองจากมเีจา้หน้ีจากการซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 4,202.00 ลา้นบาท ซึง่ต่อมา

ไดจ้่ายชําระแลว้ในปี 2559 ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2559 เพิม่ขึน้เป็น 0.23 เท่า โดยมสีนิทรพัยห์มุนเวยีน

หลกัคอืลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น และหน้ีสนิหมุนเวยีนหลกัคอืส่วนที่ถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงปีของเงนิกู้ยมืระยะ

ยาวจากธนาคารพาณิชย์ ในปี 2560 อตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 0.27 เท่า โดยมสีาเหตุหลกั

จากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยห์มุนเวยีน ไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิที่ถงึกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงปี และ สนิคา้คงเหลอื ทัง้น้ีอตัราสว่นสภาพคล่องทีน้่อยกว่า 1 เท่า ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา สะทอ้นถงึการทีก่ลุ่ม

บรษิทัฯ อยู่ในช่วงเวลาของการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งก่อให้เกดิเป็นสนิทรพัย์ที่ไม่หมุนเวยีน โดยอาศยั

เงนิทุนจากแหล่งเงนิกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์ซึ่งมภีาระหน้ีสนิทีค่รบกําหนดในแต่ละปี หากแต่กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิ

สดรบัทีค่่อนขา้งแน่นอนจากการขายไฟฟ้าตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัลกูคา้ต่างๆ ทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ แมม้อีตัราสภาพ

คล่องตํ่า แต่ยงัคงสามารถชําระหน้ีสนิระยะสัน้ได้ครบตามกําหนดเวลา นอกจากน้ียงัมสี่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก

ธนาคารพาณิชยถ์ูกจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนเน่ืองจากไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญาสนิเชือ่สาํหรบั

ปี 2558 2559 และ 2560 จาํนวน 2,224.45 ลา้นบาท 316.02 ลา้นบาท และ 653.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ เท่ากบั 

63.77 วนั 64.54 วนั และ 48.96 วนั ตามลําดบั ลดลงอย่างมนีัยสาํคญัในปี 2560 เน่ืองจากอตัราการเพิม่ขึน้ของรายได้

จากการขายและบรกิารมากกวา่อตัราการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้เฉลีย่ โดยมโีรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตซิึ่งเริม่ COD ใน

เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 มรีายไดแ้ละลูกหน้ีในมูลค่าที่สงู เน่ืองจากมกีําลงัผลติเสนอขายตาม PPA ถงึ 90 MW และในปี 

2560 มีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลบ่อพลอย COD เพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ ในเดือนสงิหาคม 2560 เป็นผลให้รายได้

เพิม่ขึน้ในอตัรามากกวา่การเพิม่ขึน้ของลกูหน้ีการคา้เฉลีย่  

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มรีะยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ยจํานวน 

64.68 วนั 24.78 วนั และ 18.87 วนั ตามลําดบั ลดลงอย่างต่อเน่ืองในปี 2559 และปี 2560 เน่ืองจากการลดลงของ

เจา้หน้ีการคา้เฉลีย่ในปี 2559 ขณะทีต่น้ทุนขายและบรกิารเพิม่ขึน้ โดยทีก่ารลดลงของระยะเวลาการชาํระหน้ีในปี 2560 

มีสาเหตุหลกัมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและบริการจํานวนมากจากการเปิดดําเนินการโรงไฟฟ้าก๊าซ

ธรรมชาต ิ(โครงการ AAA1) ซึง่ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า ในสดัสว่นทีม่ากกวา่การเพิม่ขึน้

ของเจา้หน้ีการคา้ (เจา้หน้ีค่าก๊าซธรรมชาต)ิ (2) การเปลีย่นแปลงการซื้อเชือ้เพลงิจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งมาซือ้ตรงจาก

เกษตรกร ทาํใหร้ะยะเวลาการชาํระหน้ีค่าเชือ้เพลงิลดลงจาก 30 วนั เป็น 3-7 วนั (3) ผลกระทบจากเรื่องค่าปรบัตน้ทุน

เชือ้เพลงิในปี 2560 เน่ืองจากการแกไ้ขสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิ สง่ผลใหก้ลุม่บรษิทัฯ มตีน้ทุนเชือ้เพลงิสงูขึน้ 
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16.3.3.3 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

อตัราส่วนแสดงความสามารถ 

ในการหากาํไร 
หน่วย 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขายและบรกิาร¹ รอ้ยละ           31.43            35.47              26.62  

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน² รอ้ยละ 16.49 23.90        21.70  

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สทุธ3ิ รอ้ยละ         (0.36)         6.20          9.75  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ (0.22)          5.48          8.74  

หมายเหตุ:  ¹ คาํนวณโดยสตูร กาํไรขัน้ตน้จากการขายและบรกิาร / รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  

  ² คาํนวณโดยสตูร กาํไรจากการดาํเนินงาน / รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
   3 คาํนวณโดยสตูร กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด / (รายไดจ้ากการขายและบรกิาร + รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน +     

    รายไดอ้ื่น) 

สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรากําไรขัน้ต้นจากการขาย

และบรกิารเท่ากบั รอ้ยละ 31.43 รอ้ยละ 35.47 และ รอ้ยละ 26.62 ตามลาํดบั มรีายละเอยีดแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

ดงัน้ี 

กาํไรขัน้ต้น 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,473.41  100.00     1,868.25       100.00     2,347.58  100.00  

ตน้ทุนขายและบรกิาร - ก่อนคา่ปรบัเชือ้เพลงิ 1,226.17  83.22     1,364.83  73.05     1,792.79  76.37  

กาํไรขัน้ต้น - ก่อนค่าปรบัเช้ือเพลิง 247.24  16.78  503.42  26.95  554.79  23.63  

รายไดค้า่ปรบัเชื้อเพลงิ      215.88         14.65       175.36          9.39             -               -    

กาํไรขัน้ต้นของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล       463.12         31.43       678.78         36.33       554.79         23.63  

โครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร            -               -               -               -       1,683.17  100.00  

ตน้ทุนขายและบรกิาร            -               -               -               -       1,186.79  70.51  

กาํไรขัน้ต้นของโครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ            -               -               -               -         496.38         29.49  

โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร            -               -           17.77       100.00       224.97  100.00  

ตน้ทุนขายและบรกิาร            -               -           27.67       155.72       143.15  63.63  

กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ต้นของโครงการโรงไฟฟ้าขยะ

ชุมชน 
           -               -            (9.90)       (55.72)        81.82        36.37  

รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,473.41  100.00     1,886.02       100.00     4,255.72  100.00  

รวมตน้ทุนขายและบรกิาร 1,010.29  68.57     1,217.14         64.53     3,122.73  73.38  

รวมกาํไรขัน้ต้น 463.12  31.43         668.88          35.47     1,132.99  26.62  

 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลมีอตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.43 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 36.33 ในปี 

2559 โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการเปลี่ยนวธิกีารคดิรายไดค้่าไฟฟ้า จากเดมิที่อตัราค่าไฟฟ้า

เป็นแบบ Adder เปลีย่นมาเป็นแบบ FiT ในเดอืนมนีาคม 2559  

ในปี 2560 อตัรากําไรขัน้ตน้ของโรงไฟฟ้าชวีมวลลดลงเป็นรอ้ยละ 23.63 เน่ืองจากในปี 2560 ไม่มกีารรบัเงนิ

ค่าปรบัเชื้อเพลงิตามเงื่อนไขสญัญาซื้อขายเชื้อเพลงิ ซึ่งเป็นผลจากการแก้ไขสญัญาซื้อขายเชื้อเพลงิ และต้นทุนราคา

เชื้อเพลงิเฉลี่ยปรบัตวัสูงขึ้น ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาอตัรากําไรขัน้ต้นของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลโดยไม่รวมเงนิค่าปรบั
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เชือ้เพลงิจะพบว่า สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรากําไรขัน้ต้นก่อน

คา่ปรบัเชือ้เพลงิเทา่กบัรอ้ยละ 16.78 รอ้ยละ 26.95 และ รอ้ยละ 23.63 ตามลาํดบั 

สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิ(AAA1) เริม่เปิดดําเนินการเชงิพาณิชยใ์นเดอืนกุมภาพนัธ ์2560 จงึ

เริม่รบัรูร้ายได้และต้นทุนในปี 2560 โดยมอีตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบั รอ้ยละ 29.49 โดยที่รายได้ค่าอตัราค่าพลงัไฟฟ้า 

(CP)  รบัรูโ้ดยถือปฏิบตัิตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 4 (TRFIC 4) และต้นทุนหลกัมาจาก

ตน้ทุนคา่เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาต ิ

โรงไฟฟ้าขยะชุมชนเริ่มเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ในช่วงแรกของการเปิด

ดําเนินการในปี 2559 มผีลการดําเนินงานขาดทุนเน่ืองจากอยูใ่นช่วงทดสอบและปรบัจูนเครื่องจกัร ต่อมาเมื่อสามารถ

เดนิเครื่องจกัรไดเ้ตม็ประสทิธภิาพในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีําไรขัน้ตน้จากโรงไฟฟ้าขยะเท่ากบัรอ้ยละ 36.37 ซึ่งเป็น

ผลจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและรายได้ค่ากําจดัขยะ โดยต้นทุนหลกัเกิดจากต้นทุนค่าตดัจําหน่ายสทิธิในการ

ใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน ทัง้น้ี รายไดค้า่ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะชุมชนใชว้ธิกีารคดิคา่ไฟฟ้าแบบ Adder 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มอีตัรากาํไร (ขาดทุน) สทุธเิทา่กบั

รอ้ยละ (0.36) รอ้ยละ 6.20 และ รอ้ยละ 9.75 ตามลาํดบั โดยการเพิม่ขึน้ของกําไรสทุธมิสีาเหตุหลกัมาจาก (1) การปรบั

วธิคีดิรายไดค้่าไฟจากแบบ Adder เป็น FiT ของโรงไฟฟ้าชวีมวลในปี 2559 (2) การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าที่

เริม่ดาํเนินการเชงิพาณิชยใ์นระหวา่งปี 2559 ถงึ 2560 จาํนวน 3 โรง ไดแ้ก่ โครงการ ALCP3 AAA1 และ ACP3 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ากบั

รอ้ยละ (0.22) รอ้ยละ 5.48 และ รอ้ยละ 8.74 ตามลาํดบั การเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในปี 2559 ทาํใหบ้รษิทัฯ มสีว่นของผู้

ถอืหุน้เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั อยา่งไรกด็ ีการเพิม่ขึน้ของอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้มสีาเหตุหลกัจากกาํไรทีเ่พิม่ขึน้จาก

โรงไฟฟ้าทีเ่ปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยเ์พิม่เตมิในระหวา่งปี 2559 ถงึ 2560  

16.3.4.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย1์ รอ้ยละ  (0.07) 1.12  3.10  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร2 รอ้ยละ         3.09          4.13          8.99  

หมายเหตุ:  ¹ คาํนวณโดยสตูร กาํไร(ขาดทุน) สทุธ ิ/ สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ 

  ² คาํนวณโดยสตูร (กาํไรสทุธ ิ+ คา่เสือ่มราคา) / สนิทรพัยถ์าวรรวมเฉลีย่ 

 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์

เท่ากบัรอ้ยละ (0.07) รอ้ยละ 1.12 และ รอ้ยละ 3.10 ตามลําดบั และมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรเท่ากบัรอ้ย

ละ 3.09 รอ้ยละ 4.13 และ รอ้ยละ 8.99 ตามลําดบั โดยอตัราผลตอบแทนที่เพิม่สูงขึน้มสีาเหตุหลกัมาจากรายได้และ

กําไรจากการขายและบรกิารที่เพิ่มขึ้น ประกอบกบัในปี 2560 มกีารโอนสนิทรพัย์ถาวรในส่วนที่เป็นเครื่องจกัรและ

อุปกรณ์โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิไปเป็นลกูหน้ีสญัญาเชา่การเงนิ สง่ผลใหก้ลุม่บรษิทัฯ มสีนิทรพัยถ์าวรลดลงและมอีตัรา

ผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัในปี 2560 
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16.3.4.4 อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวมสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่        37.38          1.90          1.75  

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เกณฑเ์งนิสด) เทา่  0.02   0.10   0.57  

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ เทา่  0.43   1.77   2.00  

อตัราการจา่ยเงนิปันผล รอ้ยละ 0.00 0.00 0.00 

 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อื

หุ้นเท่ากบั 37.38 เท่า 1.90 เท่าและ 1.75 เท่า ตามลําดบั ลดลงในปี 2559 อย่างมนีัยสาํคญัเน่ืองจากการเพิม่ทุนของ

บรษิทัฯ   

สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มอีตัราส่วนความสามารถชําระ

ภาระผูกพัน (เกณฑ์เงนิสด) เท่ากับ 0.02 0.10 และ 0.57 เท่า ตามลําดบั การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในปี 2560 

เน่ืองจากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงานเพิม่ขึน้ในสดัส่วนที่น้อยกว่าการลดลงของรายจ่ายลงทุนและรายการซื้อ

สนิทรพัย์ เน่ืองจากในปี 2559 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทางตรงเพื่อปรบัโครงสรา้ง

กลุม่บรษิทัฯ และ กระแสเงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยเ์พื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าแหง่ใหมเ่ป็นจาํนวนมาก 

สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มอีตัราส่วนความสามารถชําระ

ดอกเบี้ย เท่ากบั 0.43 เท่า 1.77 เท่าและ 2.00 เท่า ตามลําดบั การเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัในปี 2559 มสีาเหตุหลกัมา

จากการเตบิโตของกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานในสดัสว่นทีม่ากกวา่การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนทางการเงนิ  

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัไม่เคยมกีารจ่ายเงนิปันผลตัง้แต่เริม่ก่อตัง้เมื่อปี 2558 รวมทัง้บรษิัทฯ ยงัมขีอ้จํากดั

เกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผลจากขอ้กําหนดของสญัญาสนิเชื่อของ ASCE กบัธนาคารผู้ให้สนิเชื่อแห่งที่หน่ึง ซึ่งกําหนด

หา้มมใิหบ้รษิทัฯ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ ASCE จ่ายเงนิปันผลเวน้แต่ไดร้บัอนุมตัจิากผูใ้หส้นิเชื่อก่อน อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ 

มแีผนจะนําสว่นหน่ึงของเงนิเพิม่ทุนจากการเสนอขายหุน้ IPO มาชําระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าว ซึ่งภายหลงัจากการชําระ

เงนิกูย้มืดงักล่าวแลว้ บรษิทัฯ คาดวา่จะสามารถพจิารณาเรื่องการจ่ายเงนิปันผลไดต้ามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ

บรษิทัฯ (ดรูายละเอยีดหวัขอ้ 2.3.9 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ หวัขอ้ นโยบายการจา่ยเงนิปันผล)  

 

16.4 ความสามารถในการชาํระหน้ีและการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ยืม (Covenant)  

กลุ่มบรษิัทฯ มีสญัญาสนิเชื่อระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์ โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อลงทุนและก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้า (ดูรายละเอยีดหวัขอ้ 2.2.5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ) ขอ้มลูการปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญา

สนิเชื่อทีส่าํคญัของกลุม่บรษิทัฯ สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 มดีงัน้ี 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์ บริษทัย่อย 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ (Debt to Euity Ratio)* (เท่า) อตัราส่วน DSCR (Debt Service Coverage Ratio)* (เท่า) 

เงื่อนไข

กาํหนดให้ไม่

เกิน 

ท่ีคาํนวณได้โดยใช้ตวัเลขจากงบการเงิน เงื่อนไข

กาํหนดให้

ไม่ตํา่กว่า 

ท่ีคาํนวณได้โดยใช้ตวัเลขจากงบการเงิน 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

1. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่ชาํระคา่หุน้ใหแ้ก่บรษิทัยอ่ย ASCE 1.50 0.17 0.39 0.45 n/a n/a n/a n/a 

2. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การพฒันาโครงการ ดงัน้ี 

2.1) โครงการ ACP1 

ACP 2.00 1.08 0.75 1.26 

1.25 n/a1 1.73 1.62 

2.2) โครงการ ACP2 1.25 n/a1 1.99 1.84 

2.3) โครงการ ACP3 1.25 n/a n/a 1.252 

2.4) โครงการ ALCP1 

ALCP 2.00 1.09 1.04 1.09 

1.25 n/a1 1.78 1.70 

2.5) โครงการ ALCP2 1.25 n/a1 2.17 1.45 

2.6) โครงการ ALCP3 1.25 n/a n/a 1.38 

2.7) โครงการ AAPP1 
AAPP 2.00 1.113 0.734 0.51 

1.25 1.105 1.436 0.887 

2.8) โครงการ AAPP2 1.25 1.105 1.406 0.997 

2.9) โครงการ AAP1 AAP 2.00 1.09 0.88 1.43 1.25 n/a1 2.02 1.99 

2.10) โครงการ ABA18 ABA n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

2.11) โครงการ AAA1 AAA 2.125 n/a n/a 1.97 1.25 n/a n/a 1.63 

หมายเหตุ สตูรคาํนวณอตัราสว่น DE และ DSCR เป็นไปตามเงือ่นไขสญัญาสนิเชือ่แต่ละฉบบั 
1 กลุ่มบรษิทัฯ Refinance สญัญาสนิเชือ่จากธนาคารพาณชิยแ์หง่เดมิ จงึไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งคาํนวณอตัราสว่น DSCR ในปีแรกตามเงือ่นไขสญัญาสนิเชือ่ฉบบัใหม ่
2 โครงการ ACP3 เริม่เปิดดาํเนินการเชงิพาณชิยใ์นวนัที ่16 สงิหาคม 2560 จงึทาํใหม้ผีลการดาํเนินงานไมค่รบ 1 ปี  
3 ขอ้มลูจากงบแสดงฐานะการเงนิ AAPP ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 
4 ขอ้มลูจากงบแสดงฐานะการเงนิ AAPP ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559  
5 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 AAPP ไมส่ามารถดาํรงอตัราสว่น DSCR (คาํนวณจากผลการดาํเนินงาน 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2557 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2558) ไดต้ามเงือ่นไขสญัญาสนิเชือ่ สง่ผลใหเ้งนิ

กูย้มืระยะยาวจาํนวน 846.68 ลา้นบาท ถกูจดัประเภทเป็นหน้ีสนิทีต่อ้งจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม (หน้ีสนิหมุนเวยีน) ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ AAPP ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 
6 อตัราสว่น DSCR คาํนวณจากผลการดาํเนินงาน 9 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  
7 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 AAPP ไมส่ามารถดาํรงอตัราสว่น DSCR (คาํนวณจากผลการดาํเนินงาน 9 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560)  ไดต้ามเงือ่นไขสญัญาสนิเชือ่ สง่ผลใหเ้งนิกูย้มื

ระยะยาวจาํนวน 410.67 ลา้นบาท ถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสนิทีต่อ้งจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม (หน้ีสนิหมุนเวยีน) ในงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 อยา่งไรกด็ ีเน่ืองจาก AAPP เปลีย่นรอบบญัชเีป็น 31 ธนัวาคม 

2560 ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานไมค่รบ 1 ปี ประกอบกบัมกีารซ่อมบาํรงุใหญ่ในปี 2560 AAPP จงึขอผอ่นผนัเงือ่นไขเรือ่งอตัราสว่น DSCR จากผูใ้หส้นิเชือ่โดยไดร้บัหนงัสอืผอ่นผนัในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 
8 สญัญาสนิเชือ่โครงการ ABA1 ไมม่เีงือ่นไขเรือ่งอตัราสว่น DE และ DSCR อยา่งไรกต็าม ABA ไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญาสนิเชือ่โดยไมไ่ดแ้จง้ใหธ้นาคารพาณชิย ์ทราบเป็นหนงัสอืเรือ่งการถกูฟ้องรอ้ง

ดาํเนินคด ีสง่ผลใหเ้งนิกูย้มืระยะยาวจาํนวน 316.02 ลา้นบาท และ จาํนวน 243.18 ลา้นบาท ถกูจดัประเภทเป็นหน้ีสนิทีต่อ้งจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม (หน้ีสนิหมนุเวยีน) ในงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

และ 2560 
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16.4.1 ปัจจยัท่ีอาจทาํให้บริษทัฯ หรือบริษทัย่อยไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาสินเช่ือ 

จากผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาของกลุ่มบรษิทัฯ มปัีจจยัทีอ่าจทาํใหบ้รษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยไมส่ามารถปฏบิตัิ

ตามเงือ่นไขสญัญาสนิเชื่อ เชน่ 

- การดํารงอตัราส่วน DSCR เช่น กรณีที่ AAPP ไม่สามารถดํารงอตัราส่วน DSCR ได้ในปี 2558 และ 

2560 

- การเกดิคดคีวามของผู้กู้ หรอื ผู้คํ้าประกนั และไม่ได้แจง้ให้ผู้ให้กู้ทราบตามเงื่อนไขสญัญาสนิเชื่อ เช่น 

กรณี คดคีวามของ ABA 

- การทําผดิ หรอืฝ่าฝืน หรอืละเลยกฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบั คําสัง่ สมัปทาน ใบอนุญาต และการผดิ

สญัญาทีม่ผีลผกูพนัผูข้อสนิเชื่อ โดยผลจากการกระทาํดงักลา่วอาจมผีลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อการดาํเนิน

โครงการ ทรพัยส์นิ หน้ีสนิ หรอืสถานะทางการเงนิของผูข้อสนิเชื่อ หรอืความสามารถของผูข้อสนิเชื่อต่อ

การปฏบิตัติามสญัญาที่เกี่ยวกบัโครงการ เช่น สญัญาซื้อขายเชื้อเพลงิ สญัญาซื้อขายไฟฟ้า สญัญาซื้อ

ขายและตดิตัง้เครือ่งจกัร เป็นตน้ 

- การเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่เป็นคุณอย่างรา้ยแรงเกดิขึน้กบัการประกอบกจิการตามโครงการโรงไฟฟ้า 

หรอืสถานะทางการเงนิของผูข้อสนิเชื่อ หรอืผูค้ํ้าประกนั  

- กรณีมผีลเสยีหายรา้ยแรงเกดิขึน้ (Material Adverse Effect) ต่อผูข้อสนิเชื่อ เป็นตน้ 

ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ ไดแ้ก่ บรษิทัฯ หรอื บรษิทัย่อย อาจตกอยู่ในฐานะผดินัดหรอืผดิสญัญาตามเงื่อนไข

สญัญาสนิเชื่อ เวน้แต่ผูข้อสนิเชื่อจะไดร้บัการผอ่นผนัจากผูใ้หส้นิเชื่อแลว้ และหากภายใตส้ญัญาสนิเชื่อฉบบัใดฉบบัหน่ึง

ที่กลุ่มบรษิัทฯ ทํากบัธนาคารผู้ให้สนิเชื่อแห่งที่ 1 มกีรณีผดินัดหรอืผดิสญัญาเกิดขึ้นอาจมผีลให้เป็นเหตุผิดนัดของ

สญัญาสนิเชื่อฉบบัอื่นภายใต้ธนาคารผู้ให้สนิเชื่อแห่งที่ 1 ด้วย นอกจากน้ี อาจทําให้ผู้สอบบญัชจีดัประเภทเงนิกู้ยมื

ดงักลา่วเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนในงบการเงนิ ซึง่สง่ผลต่ออตัราสว่นทางการเงนิของบรษิทัฯ  

ทัง้น้ี ในอดตีทีผ่่านมา อาจมหีลายเหตุการณ์ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาสนิเชื่อใน

ส่วนของขอ้กําหนดปลกีย่อยต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน แต่ก็เป็นเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกบัการชําระดอกเบี้ยและเงนิต้นตาม

สญัญาแต่อยา่งใด และกลุม่บรษิทัฯ ในฐานะผูข้อสนิเชื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากผูใ้หส้นิเชื่อมาโดยตลอด อกีทัง้เมือ่วนัที ่11 

เมษายน 2561 บรษิทัย่อยของกลุ่มบรษิทัฯ รายที่ทําสญัญากบัธนาคารผู้ให้สนิเชื่อแห่งที่ 1 ก็ยงัได้รบัอนุมตัใิห้แก้ไข

สญัญาสนิเชื่อโดยยกเลกิเงื่อนไขเกี่ยวกบัการคํ้าประกนัโดยผูค้ํ้าประกนั พรอ้มทัง้กําหนดระยะเวลาแก้ไขการไม่ปฏบิตัิ

ตามสญัญาสนิเชื่อ (Remedy Period) เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มรีะยะเวลาในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ นอกจากน้ี 

ธนาคารผูใ้หส้นิเชื่อแหง่ที ่2 ตกลงยกเลกิภาระคํ้าประกนัในเวลาต่อมา โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่28 กนัยายน 2561 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดส่วน 2.2.3 ปัจจยัความเสีย่ง หวัขอ้ ความเสีย่งจากการไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขหรอื

ขอ้กาํหนดของสญัญาสนิเชื่อ) 
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16.5   การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินสาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 

16.5.1 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

16.5.1.1 รายได้ 

• รายได้จากการขายและบริการ 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร

จํานวน 3,085.89 ลา้นบาท และ  3,584.05 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้จํานวน 498.16 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 16.14 

เน่ืองจาก กลุ่มบรษิทัฯ มกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพในการผลติ จงึส่งผลใหม้จีํานวนหน่วยขายไฟให้แก่ กฟภ. เพิม่ขึน้ 

นอกจากน้ี ในงวดเกา้เดอืนปี 2561 มรีายไดจ้ากโรงไฟฟ้าเปิดดําเนินการเตม็งวดจํานวน 2 โครงการ เมื่อเทยีบกบังวด

เกา้เดอืนแรกของปี 2560 ไดแ้ก่ AAA1 และ ACP3 ซึง่เริม่เปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยว์นัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 และ 16 

สงิหาคม 2560 ตามลาํดบั 

รายได้จากการขายและบริการ 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดเก้าเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ไฟฟ้าตามอตัรา FiT  1,571.73   50.93   1,801.63   50.27  

คา่ FiT Premium  111.21   3.60   127.16   3.55  

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหเ้อกชน (IU)  3.59   0.12   6.55   0.18  

รายไดจ้ากการขายไอน้ํา (IU)  11.93   0.39   0.41   0.01  

รวมรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  1,698.46   55.04   1,935.75   54.01  

รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  276.24   8.95   322.55   9.00  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  943.30   30.57   1,118.65   31.21  

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหเ้อกชน (IU)  1.81   0.06   3.22   0.09  

รายไดจ้ากการขายไอน้ํา (IU)  1.04   0.03   5.70   0.16  

รวมรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ  1,222.39   39.61   1,450.12   40.46  

คา่ไฟฟ้าฐาน และคา่ Ft  65.06   2.11   75.20   2.10  

สว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder)  83.27   2.70   94.56   2.64  

รายไดก้ารกาํจดัขยะ  16.71   0.54   28.42   0.79  

รวมรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน  165.04   5.35   198.18   5.53  

รวมรายได้จากการขายและบริการ  3,085.89   100.00   3,584.05   100.00  

 

• รายได้อ่ืน 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นจํานวน 100.89 ลา้น

บาท และ 14.79 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลงจํานวน 86.10 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 85.34 โดยมสีาเหตุหลกัเน่ืองจากปี 

2560 กลุ่มบรษิทัฯ รบัรูร้ายได้ค่าปรบัต้นทุนเชื้อเพลงิกบักจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัจํานวน 97.14 ลา้นบาท เป็นรายได้อื่น 

โดยค่าปรบัดงักล่าวเกดิจากเงื่อนไขตามสญัญาซื้อขายเชื้อเพลงิชวีมวลระหว่าง AAPP และบรษิทั ชยัโย ซพัพลายเชน 

จาํกดั (“SSC”) ซึง่เป็นบรษิทัทีก่ลุ่มทรงเมตตามอีาํนาจควบคุม เน่ืองจากในปี 2559 SSC ไมส่ามารถสง่มอบเชือ้เพลงิได้

ตามปรมิาณที่กําหนดไวต้ามสญัญา AAPP เป็นเหตุให ้SSC มหีน้าทีต่้องชําระค่าปรบัใหแ้ก่ AAPP อย่างไรกด็ ีในช่วง

เวลาดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่น่นอนวา่จะไดร้บัค่าปรบัหรอืไม ่ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ทาํการเรยีกเกบ็ค่าปรบัล่าชา้กวา่กาํหนด
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และได้บนัทกึค่าปรบัดงักล่าวเป็นรายได้อื่นในปี 2560 โดย AAPP ได้รบัชําระค่าปรบัดงักล่าวครบถ้วนแล้ว ขณะที่ปี 

2561 ไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่ปรบัเน่ืองจากมกีารแกไ้ขสญัญาเชือ้เพลงิโดยไมม่กีารกาํหนดเงือ่นไขเรือ่งคา่ปรบัดงักลา่ว 

16.5.1.2 ต้นทนุขายและบริการ 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขายและบรกิารจํานวน  

2,271.29 ลา้นบาท และ 2,528.74 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้จํานวน 257.45 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 11.33 เน่ืองจาก 

ในงวดเกา้เดอืนปี 2561 มโีรงไฟฟ้าเปิดดาํเนินการเตม็งวดเพิม่ขึน้จาํนวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ AAA1 และ ACP3 สง่ผลให้

ตน้ทุนจากโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลและตน้ทุนจากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั ตน้ทุนขาย

และบรกิารสามารถแบง่ตามประเภทของโรงไฟฟ้าได ้ดงัน้ี 

ต้นทนุขายและบริการ 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดเก้าเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนเชือ้เพลงิและวสัดุสิน้เปลอืง  685.96   30.20   758.69   30.00  

คา่เสือ่มราคา  316.19   13.92   326.83   12.93  

ตน้ทุนแรงงาน  99.56   4.38   113.74   4.50  

ตน้ทุนคา่บรกิารบาํรงุรกัษา  134.56   5.93   128.72   5.09  

ตน้ทุนอื่น  72.57   3.20   71.87   2.84  

รวมต้นทนุจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  1,308.84   57.63   1,399.85   55.36  

ตน้ทุนเชือ้เพลงิและวสัดุสิน้เปลอืง  777.15   34.22   912.95   36.10  

ตน้ทุนคา่บรกิารบาํรงุรกัษา  80.14   3.52   88.57   3.50  

ตน้ทุนแรงงาน  9.77   0.43   11.72   0.47  

ตน้ทุนอื่น  2.94   0.13   3.08   0.12  

รวมต้นทนุจากโครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ  870.00   38.30   1,016.32   40.19  

ตน้ทุนคา่ตดัจาํหน่ายสทิธใินการใหบ้รกิาร  45.16   1.99   45.16   1.79  

ตน้ทุนคา่บรกิารบาํรงุรกัษา  21.65   0.95   38.04   1.50  

ตน้ทุนแรงงาน  11.91   0.52   13.42   0.53  

ตน้ทุนอื่น  13.73   0.61   15.95   0.63  

รวมต้นทนุจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน  92.45   4.07   112.57   4.45  

รวมต้นทนุขายและบริการ  2,271.29   100.00   2,528.74   100.00  

 

16.5.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารจํานวน  

205.54 ล้านบาท และ 244.79 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนกบัรายได้จากการขายและบรกิารคอืรอ้ยละ 6.66  

และ 6.83 ตามลําดบั สดัส่วนค่าใช้จ่ายสําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ไม่เปลี่ยนแปลงจากงวด

เดยีวกนัปี 2560 อยา่งมนียัสาํคญั คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ดงัน้ี 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดเก้าเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน  86.43   42.05   117.66   48.07  

คา่วศิวกรและซือ้บรกิารต่างๆ  29.75   14.47   35.81   14.63  

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์  15.85   7.71   23.18   9.47  

คา่ใชจ้า่ยเพือ่การบรหิาร 15.39   7.49    4.87   1.99  

คา่ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค  10.94   5.32    8.17   3.34  

คา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้า  1.41   0.69   0.68   0.28  

คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ*  45.77   22.27   54.42   22.22  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม  205.54   100.00   244.79   100.00  

* คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ เชน่ ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์คา่เดนิทาง คา่บรจิาค คา่เลีย้งรบัรอง เป็นตน้ 

คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน เพิม่ขึน้จาก 86.43 ลา้นบาทในงวดเกา้เดอืนปี 2560 เป็น 117.66 ลา้นบาท ในงวด

เกา้เดอืน ปี 2561 เน่ืองจากจาํนวนพนกังานและผูบ้รหิารทีเ่พิม่ขึน้เพือ่สนบัสนุนการเตบิโตของธุรกจิ 

16.5.1.4 ต้นทนุทางการเงิน 

สําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงนิจํานวน 

363.73 ลา้นบาท และ 365.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไมเ่ปลีย่นแปลงจากงวดเกา้เดอืนก่อนอยา่งมนียัสาํคญั 

16.5.1.5 กาํไรสทุธิ 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีําไรสุทธจิํานวน 322.81 ลา้น

บาท และ 438.04 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 115.23 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 35.70 โดยในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ รบัรู้

รายไดจ้ากค่าปรบัต้นทุนเชือ้เพลงิกบักจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัจํานวน 97.14 ลา้นบาท หากนํารายไดด้งักล่าวหกัออกจาก

กําไรสุทธใินปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ จะมกีําไรสุทธสิําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 จํานวน 225.67 

ลา้นบาท และเมือ่เทยีบกบังวดเกา้เดอืนปี 2561 พบวา่กําไรสทุธเิพิม่ขึน้ 212.37 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 94.11 เน่ืองจาก

กลุ่มบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดจ้ากโรงไฟฟ้าเปิดดําเนินการเต็มงวดจํานวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ AAA1 และ ACP3 นอกจากน้ี 

กลุ่มบริษัทฯ  ได้มีการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการผลิต จึงส่งผลให้มีจํานวนหน่วยขายไฟให้แก่ กฟภ. เพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ี  

 

16.5.2 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

16.5.2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจํานวน 14,073.65 ลา้นบาท 

และ 14,149.42 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมสีนิทรพัย์หลกั ได้แก่ ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟ้า และ ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ รวมทัง้ลูกหน้ี

การคา้และลกูหน้ีอื่น และ สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานภายใตส้ญัญาโครงการบรหิารจดัการและกาํจดัขยะ

มลูฝอยของโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 
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• ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มลีกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นจาํนวน 771.30 

ลา้นบาท และ 817.36 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.97 ลูกหน้ีที่สาํคญัของกลุ่มบรษิทัฯ 

ไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้จากการจําหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. และ กฟภ. โดยลูกหน้ีสว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นลูกหน้ีที่

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 

ทัง้น้ี ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 คดิเป็น รอ้ยละ 5.48 และ 

รอ้ยละ 5.78 ของมูลค่าสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยมรีะยะเวลาการเกบ็หน้ีการคา้เฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 เท่ากบั 48.96 วนั และ 57.64 วนั ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 8.68 วนั เน่ืองจากในปี 

2560 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตเิริม่ COD ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2560 จงึไมม่ยีอดลกูหน้ีคงคา้งตน้ปี สง่ผลใหอ้ตัราการเพิม่

ของรายได้จากการขายและบรกิารมากกว่าอตัราการเพิ่มของลูกหน้ีการค้าเฉลี่ย แต่งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 

กนัยายน 2561 มยีอดลกูหน้ีคงคา้งตน้งวดและปลายงวด ทาํใหอ้ตัราการเพิม่ของลกูหน้ีการคา้และรายไดส้อดคลอ้งกนั 

• ลกูหน้ีสญัญาเช่าการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มลีกูหน้ีสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงปีจํานวน 96.76 ล้านบาท และ 98.90 ล้านบาท ตามลําดบั และ มลีูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิส่วนที่เป็น

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 3,471.03 ล้านบาท และ 3,451.19 ล้านบาท ตามลําดับ ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ

ดงักล่าวเกดิจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการ AAA1 ภายใตก้ารตคีวาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 4 (TFRIC 4) ว่าดว้ยการประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่

(โปรดดูรายละเอยีดในหวัขอ้ 16.3.1 เรื่องรายไดห้ลกัจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต)ิ ทัง้น้ี ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 คดิเป็นร้อยละ 25.36 และ รอ้ยละ 25.09 ของมูลค่าสนิทรพัย์รวม

ตามลาํดบั 

• ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์จาํนวน 8,277.30 

ลา้นบาท และ 8,222.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มทีีด่นิ 

อาคาร และอุปกรณ์ คดิเป็น รอ้ยละ 58.82 และ รอ้ยละ 58.11 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทีด่นิ    1,628.64         19.68   1,708.53   20.78  

สว่นปรบัปรงุทีด่นิ      467.04          5.64   475.65   5.78  

อาคารและสว่นปรบัปรงุอาคาร      765.62          9.25   734.32   8.93  

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์    4,879.13         58.95   4,681.48   56.94  

เครือ่งใชส้าํนกังานและเครือ่งตกแต่งและตดิตัง้         7.63          0.09   10.48   0.13  

เครือ่งมอืเครือ่งใช ้        16.57          0.20   18.28   0.22  

ยานพาหนะ         6.92          0.08   8.66   0.11  

งานระหวา่งก่อสรา้ง      505.75          6.11   585.01   7.11  

รวมท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 8,277.30  100.00   8,222.41   100.00  
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มงีานระหว่างก่อสรา้งจํานวน 505.75 ลา้น

บาท และ 585.01 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึ้น 79.26 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 15.67 โดยมสีาเหตุหลกัเน่ืองจากการ

ปรบัทีด่นิโครงการชวีมวลคลองขลุง (ACP3) เพิม่เตมิในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 และการลงทุนก่อสรา้งโครงการ Solar 

Rooftop 1 ของ ACE SOLAR ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 มลูค่างานระหว่างก่อสรา้ง

หลกั ไดแ้ก่ (1) การลงทุนก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลคลองขลุง (โครงการ ACP4) คดิเป็นงานระหว่างก่อสรา้ง

จํานวน 301.53 ลา้นบาท และ (2) การลงทุนก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลศรสีะเกษ (โครงการ ALCP4) คดิเป็น

งานระหว่างก่อสรา้งจํานวน 217.25 ลา้นบาท โดยทัง้สองโครงการดงักล่าว กลุ่มบรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัคนืสญัญาซื้อ

ขายไฟฟ้าคนืจงึตดัสนิใจลงทุน ณ ขณะนัน้ 

• สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทาน 

สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานเป็นสทิธทิี่ไดม้าจากขอ้ตกลงสมัปทานในการใหบ้รกิารกําจดัขยะ

ตามโครงการบรหิารจดัการ และกําจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีารแปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้าจากภาครฐั โดยที่

ช่วงก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน กลุ่มบรษิัทฯ บนัทึกสทิธิดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ไม่มีตวัตน (สทิธิในการ

ใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน) ตามมลูค่ายุตธิรรมโดยอา้งองิกบัขัน้ความสาํเรจ็ของงาน (มลูค่าการก่อสรา้งโครงการ

โรงไฟฟ้าขยะชุมชน) และเมื่อเปิดใหบ้รกิารจะตดัจําหน่ายสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานเป็นค่าใชจ้่ายใน

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาสมัปทาน และเมื่อถงึวนัสิน้สุดอายุสญัญาสมัปทาน จะต้อง

โอนสิง่ก่อสรา้งของโรงไฟฟ้าใหก้บัเทศบาลนครขอนแก่น (อา้งองิจาก ”สญัญาก่อสรา้งอาคาร ยกกรรมสทิธิใ์หเ้ทศบาล

ขอนแก่นตามโครงการบรหิารจดัการและกาํจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีารแปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า”) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ บนัทกึสทิธใินการให้บรกิารจากขอ้ตกลง

สมัปทานของโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 821.19 ล้านบาท และ 776.04 ล้านบาท ตามลําดับ โดยที่โครงการ

โรงไฟฟ้าขยะชุมชนดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและให้บรกิารในช่วงปลายปี 2559 ซึ่งสิทธิในการให้บรกิารจาก

ขอ้ตกลงสมัปทานมมีลูค่ายุตธิรรม 886.85 ลา้นบาท และทาํการตดัจาํหน่ายเมื่อเริม่ใหบ้รกิารจนสิน้สดุสญัญาสมัปทาน

ในวนัที ่17 สงิหาคม 2574 (สญัญามอีายุ 20 ปีนบัจากวนัลงนามในสญัญา) โดยการลดลงของสทิธใินการใหบ้รกิารจาก

ขอ้ตกลงสมัปทานสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 จาํนวน 45.15 ลา้นบาท เกดิจากการตดัจาํหน่าย

ตามสญัญาสมัปทานในงวดเกา้เดอืน ปี 2561 

ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มสีทิธใินการให้บรกิารจากข้อตกลง

สมัปทาน คดิเป็น รอ้ยละ 5.83 และ รอ้ยละ 5.49 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

  16.5.2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มหีน้ีสนิรวมจํานวน 8,960.06 ล้านบาท 

และ 8,600.36 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลงจํานวน 359.70 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 4.01 จาก วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

โดยมหีน้ีสนิหลกั ไดแ้ก่ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ คดิเป็นรอ้ยละ 91.84 และ รอ้ยละ 88.77 ของหน้ีสนิรวม 

ตามลาํดบั 

• เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 366.96 ลา้น

บาท และ 441.37 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.10 และ รอ้ยละ 5.13 ของมูลค่าหน้ีสนิรวม ตามลําดบั 

เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้จํานวน 74.41 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 20.28 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้
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ของเจ้าหน้ีค่าเชื้อเพลงิชวีมวล และ เจ้าหน้ีค่าก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจากมกีารใช้เชื้อเพลงิชีวมวลและก๊าซธรรมชาติ

เพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของรายได ้ 

ทัง้น้ี ระยะเวลาการชําระหน้ีการคา้เฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561  

เท่ากบั 18.87 วนั และ 31.10 วนั ตามลําดบั เพิม่ขึน้จํานวน 12.23 วนั ตามลําดบั มสีาเหตุหลกัมาจากโรงไฟฟ้าก๊าซ

ธรรมชาติเริม่ COD ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ทําให้ไม่มยีอดเจ้าหน้ีคงค้างต้นปี สําผลให้อตัราการเพิ่มของต้นทุน

มากกว่าการเพิม่ของเจา้หน้ีการค้าเฉลี่ย แต่งวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 มยีอดเจา้หน้ีคงค้างต้นงวด

และปลายงวด ทาํใหอ้ตัราการเพิม่ของเจา้หน้ีและตน้ทุนสอดคลอ้งกนั 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้      261.58         71.28   320.89   72.70  

เจา้หน้ีอื่น        27.47          7.49   52.47   11.89  

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยถ์าวร        28.37          7.73   8.03   1.82  

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย        46.32         12.62   45.52   10.31  

ดอกเบีย้คา้งจา่ย         2.99          0.82   13.99   3.17  

รายไดค้า่เชา่รบัล่วงหน้า -  -   0.09   0.02  

เงนิประกนัผลงาน         0.08          0.02   0.17   0.04  

เงนิคํ้าประกนัพนกังาน         0.15          0.04   0.21   0.05  

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน        366.96         100.00   441.37   100.00  

 

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์

รายละเอยีด ดงัน้ี 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของเงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 
   3,032.44         36.85   2,260.84   29.61  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ    5,196.57         63.15   5,373.50   70.39  

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     8,229.01         100.00   7,634.34   100.00  

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อลงทุนและก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ 

ของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2561 เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์ลดลงจํานวน 594.67 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 7.23 

เน่ืองจากมกีารจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยเ์ป็นจาํนวนมาก ทัง้น้ี เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

พาณิชย ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 91.84 และ รอ้ยละ 88.77 ของหน้ีสนิรวม 

ตามลาํดบั 

เงนิกู้ยมืระยะยาวขา้งตน้เป็นเงนิกูย้มืที่กลุ่มบรษิทัฯ ทําสญัญาสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์2 แห่ง ทัง้น้ี โปรด

พจิารณารายละเอยีดและเงือ่นไขสญัญา ตลอดจนระยะเวลาของสนิเชื่อและอตัราดอกเบีย้ในสว่นที ่2.2.5 ทรพัยส์นิทีใ่ช้

ในการประกอบธุรกจิ ในหวัขอ้ สรปุสญัญาทีส่าํคญั 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บริษทัย่อย 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่ชาํระคา่หุน้ใหแ้ก่บรษิทัยอ่ย  ASCE    1,585.00         19.26   1,474.30   19.31  

2. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การพฒันาโครงการ ACP1 

และ ACP2 
ACP      642.85          7.81   573.45   7.51  

3. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การพฒันาโครงการ ACP3 ACP      593.97          7.22   555.94   7.28  

4. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การพฒันาโครงการ ALCP1 

และ ALCP2 
ALCP 

     799.36          9.71   726.72   9.52  

5. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การพฒันาโครงการ ALCP3 ALCP      531.18          6.45   468.88   6.14  

6. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การพฒันาโครงการ AAPP1 AAPP      254.96          3.10   209.96   2.75  

7. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การพฒันาโครงการ AAPP2 AAPP      279.12          3.39   234.12   3.07  

8. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การพฒันาโครงการ AAP1 AAP      322.99          3.93   287.00   3.76  

9. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การพฒันาโครงการ ABA1 ABA      317.44          3.86   263.48   3.45  

10. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การพฒันาโครงการ AAA1 AAA    2,965.82         36.04   2,786.30   36.50  

11. เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การพฒันาโครงการของ

บรษิทัยอ่ยภายใต ้ASCE จาํนวน 8 บรษิทั 
AAA 

-  -  112.17   1.47  

ผลกระทบจากการคาํนวณเงนิกูย้มืตามวธิอีตัรา

ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
  

        9.71          0.12   7.37   0.10  

หกั คา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย         (73.39)         (0.89)  (65.35)  (0.86) 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       8,229.01         100.00   7,634.34   100.00  

หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (สทุธ)ิ     (2,378.60)       (28.91)  (2,260.84)  (29.61) 

หกั สว่นทีจ่ดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนเน่ืองจากไม่

สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มื 

(สทุธ)ิ 

  
 (653.84)  (7.94)  -     -    

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยท่ี์ถกู

จดัประเภทเป็นหน้ีสินหมนุเวียน 
  

 (3,032.44)  (36.85)  (2,260.84)  (29.61) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยท่ี์ถกูจดั

ประเภทเป็นหน้ีสินไม่หมนุเวียน 
  

    5,196.57           63.15   5,373.50   70.39  

หมายเหตุ: โปรดพจิารณารายละเอยีดของสญัญาสนิเชือ่ทีส่าํคญั ในสว่นที ่2.2.5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ สรุปสญัญาที่

สาํคญั 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีจ่ดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากบรษิทัยอ่ยผูข้อ

สนิเชื่อไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขภายใต้สญัญาสนิเชื่อ ซึ่งเกิดจาก 2 กรณี ได้แก่ (1) AAPP ไม่สามารถดํารง

อตัราส่วนทางการเงนิได้ตามเงื่อนไขภายใต้สญัญาสนิเชื่อ และ (2) ABA ปฏิบตัิตามเงื่อนไขบางข้อภายใต้สญัญา

สนิเชื่อได้ไม่ครบถ้วน เน่ืองจากไม่ได้แจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ทราบเป็นหนังสอืกรณีที่ ABA และผู้คํ้าประกนัซึ่งเป็น

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งถกูฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี(รายละเอยีดตามหวัขอ้ที ่2.2.7 ขอ้พพิาททางกฎหมาย) 

อยา่งไรกต็าม ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2561 AAPP ไดร้บัหนังสอืผ่อนผนัจากผูใ้หส้นิเชื่อในกรณีดงักล่าวแลว้ 

และเป็นผลใหเ้งนิกูย้มืจาํนวนดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสนิไมห่มุนเวยีนตัง้แต่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 ในขณะที่

เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2561 สถาบนัการเงนิไดย้กเลกิภาระคํ้าประกนัของกรรมการบรษิทัและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึ่ง

เป็นผูค้ํ้าประกนัใหแ้ก่ ABA สง่ผลใหเ้งนิกูย้มืระยะยาวซึง่เดมิถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสนิทีต่อ้งจ่ายคนืเมื่อทวงถาม ถกูจดั

ประเภทเป็นหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน ณ ขอ้มลูทางการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 
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• ประมาณการค่าซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มปีระมาณการค่าซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตาม

สญัญาสมัปทาน จํานวน 7.75 ลา้นบาท และ 13.08 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้จํานวน 5.33 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 

68.77 เน่ืองจาก เป็นการตัง้ประมาณการเพิ่มตามระยะเวลาที่คาดการณ์ว่าจะเกิดการซ่อมบํารุงใหญ่คือทุก ๆ 5 ปี  

ประมาณการดงักล่าวคอืภาระผูกพนัตามสญัญาจา้งกําจดัขยะตามโครงการบรหิารจดัการ และกําจดัขยะมูลฝอยดว้ย

วธิกีารแปรรปูขยะมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยมเีงื่อนไขใหผู้ร้บัสมัปทานดูแล ปรบัปรุง และซ่อมแซมใหท้รพัยส์นิ

ตามขอ้ตกลงสมัปทานอยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน และสามารถใหบ้รกิารไดต้ลอดอายุสญัญาสมัปทาน ซึง่ประมาณการ

ดงักลา่วจะถูกบนัทกึและปรบัปรงุดว้ยจาํนวนประมาณการทีด่ทีีส่ดุของรายจ่ายทีต่อ้งนําไปจ่ายชาํระภาระผกูพนั ณ วนั

สิ้นงวดบญัชี ทัง้น้ี ประมาณการค่าซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 30 

กนัยายน 2561 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.09 และ 0.15 ของหน้ีสนิรวม ตามลาํดบั 

16.5.2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ จํานวน 5,113.59 ลา้น

บาท และ 5,549.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิม่ขึน้จาํนวน 435.47 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 8.52 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

การเพิม่ขึน้ของกําไรสะสมจากกําไรเบด็เสรจ็จากผลการดําเนินงานงวดเก้าเดอืน ปี 2561 จํานวน 438.04 ลา้นบาท 

และ การลดลงจากส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัซึ่งเกิดจากการรวมธุรกจิภายใต้การ

ควบคุมเดยีวกนั จํานวน 2.57 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ รบัโอนธุรกจิซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจาก 

AED ซึ่งเป็นบรษิัทที่เกี่ยวข้องกนั และจดัตัง้บรษิัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบรษิัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมน

เทแนนซ ์เซอรว์สิ จาํกดั (“PSMS”) 

กลุ่มบรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้ PSMS เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 เพื่อประกอบธุรกจิดา้นวศิวกรรมซ่อม

บํารุงโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน โดยรบัโอนพนักงานจํานวน 88 คน รวมถงึภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจํานวน 

2.03 ลา้นบาท และ ซือ้อุปกรณ์ เช่น รถเครน อุปกรณ์เครื่องมอืในการซ่อมบาํรุง จาํนวน 5.76 ลา้นบาท จาก AED ซึ่ง

เป็นบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั ดงันัน้ในการรบัโอนธุรกจิดงักล่าว กลุ่มบรษิทัฯ จงึพจิารณาว่าเป็นการรวมธุรกจิภายใตก้าร

ควบคุมเดยีวกนัและบนัทกึสิง่ตอบแทนที่ใช้ในการซื้อจํานวน 6.30 ลา้นบาท หกัสนิทรพัยส์ุทธทิี่ไดร้บัมา หรอื มูลค่า

ตามบญัชขีองสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 จํานวน 3.73 ล้านบาท เป็นส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวม

ธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัภายใตส้ว่นของเจา้ของในงบการเงนิจาํนวน 2.57 ลา้นบาท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มกีําไรสะสมจํานวน 554.90 ล้านบาท 

และ 992.95 ล้านบาท ตามลําดบั และ บรษิัทฯ มกีําไรสะสมจํานวน 3.60 ล้านบาท และ 6.15 ล้านบาท ตามลําดบั 

บรษิทัฯ ไม่เคยจ่ายเงนิปันผลเน่ืองจากขอ้จํากดัตามเงื่อนไขสญัญาสนิเชื่อ ASCE อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยโดยอ้อม

สามารถจ่ายเงนิปันผลให้แก่ ASCE ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยตรง โดยบรษิัทย่อยโดยอ้อมจะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไข

สญัญาสนิเชื่อแต่ละโครงการ โดย ASCE จะนําเงนิปันผลดงักล่าวไปพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ หรอืจ่ายชําระคนื

เงนิตน้หรอืดอกเบีย้ของสญัญาสนิเชื่อ ASCE และเมื่อชาํระคนืเงนิตน้สญัญาสนิเชื่อ ASCE ไดค้รบถว้น บรษิทัฯ จงึจะ

สามารถจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้ทัง้น้ี ณ วนัทีใ่นเอกสารฉบบัน้ี กลุ่มบรษิทัฯ อยู่ระหว่างการพจิารณาทางเลอืก

ในการชาํระคนืหน้ีกอ้นดงักล่าว โดยทางเลอืกหน่ึงไดแ้ก่การออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อชาํระคนืหน้ีเงนิกู ้ASCE โดยที่

ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่6/2561(หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน 2561 มมีตอินุมตักิารออกและ

เสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ มลูค่าหุน้กู ้1,500 ลา้นบาท และมจีาํนวนหุน้กูท้ีส่าํรอง

เพื่อเสนอขายเพิม่เติม (Greenshoe) จํานวนไม่เกิน 100 ล้านบาท รวมมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายทัง้สิ้น 1,600 

ลา้นบาท ซึ่งคาดว่าจะออกและเสนอขายหุน้กู้ไดภ้ายในเดอืนธนัวาคม 2561 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อชําระคนืหน้ีเงนิกู้
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ของ บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  โดยคาดว่าจะนําเงนิที่ไดจ้ากการเสนอขาย

หุน้กูใ้นครัง้น้ีไปใชใ้นการดาํเนินการดงักลา่วภายในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 และเงนิสว่นทีเ่หลอืภายหลงัการชาํระหน้ี 

จะนําไปใชใ้นกจิการต่างๆ ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทุนชาํระแลว้ 4,579.00  89.55   4,579.00   82.52  

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 554.90  10.85   992.95   17.89  

สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม

เดยีวกนั 
 (20.31)  (0.40)  (22.89)  (0.41) 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 5,113.59  100.00   5,549.06   100.00  

 

16.5.3 การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดเก้าเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน  1,019.41   1,263.24  

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (1,016.70)  (418.19) 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ  (27.67)  (823.22) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ  (24.96)  21.83  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด  37.75   5.26  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด  12.79   27.09  

  

16.5.3.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

สําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก

กจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 1,019.41 ลา้นบาท และ 1,263.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มีกําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์และหน้ีสินดําเนินงาน 1,083.58 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานก่อนหกัค่าเสื่อมราคาและตน้ทุนทางการเงนิ ของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที ่COD แลว้ทัง้หมด 9 โครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 1 โครงการ และ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 1 โครงการ โดยมีกําไรก่อนภาษ ี

322.33 ลา้นบาท ค่าเสื่อมราคา 331.13 ลา้นบาท และต้นทุนทางการเงนิ 363.19 ลา้นบาท อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มี

กระแสเงนิสดใชไ้ปจากการเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิ65.55 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิ

สดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 1,019.41 ลา้นบาท 

สําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มีกําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์และหน้ีสินดําเนินงาน 1,220.86 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานก่อนหกัค่าเสื่อมราคาและตน้ทุนทางการเงนิ ของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลที ่COD แลว้ทัง้หมด 9 โครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 1 โครงการ และ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 1 โครงการ โดยมีกําไรก่อนภาษ ี 

450.30 ลา้นบาท ค่าเสื่อมราคา 350.42 ลา้นบาท และต้นทุนทางการเงนิ 365.52 ลา้นบาท อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มี
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กระแสเงนิสดไดม้าจากการเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิ44.68 ลา้นบาท สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิ

สดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 1,263.24 ลา้นบาท 

 16.5.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

สําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปใน

กจิกรรมลงทุนจาํนวน 1,016.70 ลา้นบาท และ 418.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 

1,016.70 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัเป็นผลจากการลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรเพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าจาํนวน 981.74  

ลา้นบาท 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 

418.19 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิฝากธนาคารพาณิชยต์ดิภาระคํ้าประกนัจาํนวน 109.61 ลา้น

บาท และการลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรจาํนวน 312.29 ลา้นบาท  

 16.5.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

สําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปใน

กจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน 27.67 ลา้นบาท และ 823.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหา

เงนิ 27.67 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจาก กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในการจ่ายชําระต้นทุนทางการเงนิและ

ค่าธรรมเนียมการกู้ยมืรวม 347.55 ลา้นบาท การจ่ายเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกรรมการและกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัสุทธกิบั

การรบัเงนิกู้ยมืจํานวน 172.38 ล้านบาท และ การจ่ายเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคารพาณิชย์จํานวน 17.10 ล้านบาท  

ในขณะที่กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดได้มาจากการกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยส์ุทธกิบัเงนิกู้ที่จ่ายคนืจํานวน 

481.40 ลา้นบาท  

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหา

เงนิ 823.22 ล้านบาท โดยกลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปใน (1) การจ่ายชําระคืนเงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร

พาณิชย์สุทธกิบัเงนิกู้ยมืระยะยาวที่ได้รบัเพิม่จํานวน 600.37 ลา้นบาท และ (2) การจ่ายชําระต้นทุนทางการเงนิและ

ค่าธรรมเนียมการกู้ยมืรวม 348.76 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดได้มาจากการกู้ยมืระยะสัน้จาก

ธนาคารพาณิชยจ์าํนวน 127.45 ลา้นบาท 

 

16.5.4  การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

 16.5.4.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 สําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 0.35 เท่า 

(สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560: 0.27 เทา่) ไมเ่ปลีย่นแปลงจากสิน้ปี 2560 อยา่งมนียัสาํคญั เน่ืองจากสนิทรพัย์

หมนุเวยีนและหน้ีสนิหมนุเวยีนมจีาํนวนไมแ่ตกต่างจากเดมิอยา่งมนียัสาํคญั 

 สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย เท่ากบั 57.64 วนั 

(สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560: 48.96 วนั) เพิม่ขึน้จากปี 2560 เน่ืองจากอตัราการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการ

ขายและการบรกิารมากกว่าอตัราการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้เฉลี่ย เน่ืองจาก โครงการ AAA1 ซึ่งมยีอดลูกหน้ีการคา้

และจํานวนรายได้ในสดัส่วนที่สงูของกลุ่มกจิการเน่ืองจากมกีําลงัการผลติเสนอตาม PPA สงูถงึ 90 MW ได้เริม่ COD 
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วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2560 จงึทําใหปี้ 2560 มลีูกหน้ีเฉลีย่ตํ่าเน่ืองจากไม่มยีอดคงคา้งตน้ปี 2560 ในขณะทีไ่ตรมาสที ่3 

ปี 2561 มลีกูหน้ีคงคา้งตน้งวดและปลายงวด 

 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีะยะเวลาชําระหน้ีเฉลีย่ เท่ากบั 31.10 วนั 

(สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560: 18.87 วนั) เพิม่ขึ้นจากปี 2560 เน่ืองจากในงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ มกีารต่อรองขยายเวลาการชําระหน้ีกบั Supplier  จากเดมิ 7 วนั เป็น 15 วนัและ 30 วนั นอกจากน้ียงัเป็นผล

มาจากยอดเจ้าหน้ี  โครงการ AAA1 ที่มยีอดคงค้างสิ้นปีสูงกว่างวดอื่นๆ จงึทําให้ยอดเจ้าหน้ีเฉลี่ยสูงกว่าอตัราการ

เพิม่ขึน้ของตน้ทุน 

 16.5.4.2  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

กาํไรขัน้ต้น 

งบการเงินรวมสาํหรบังวดเก้าเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 2561 

ล้านบาท 
อตัรากาํไร 

ขัน้ต้น (ร้อยละ) 
ล้านบาท 

อตัรากาํไร 

ขัน้ต้น (ร้อยละ) 

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล  389.62   22.94   535.90   27.68  

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิ  352.39   28.83   433.80   29.91  

โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน  72.59   43.98   85.61   43.20  

กาํไรขัน้ต้นจากการขายและบริการรวม  814.60   26.40   1,055.31   29.44  

 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรากําไรขัน้ต้นจากการขายและบรกิาร

เท่ากบั รอ้ยละ 29.44 (งวดเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560: รอ้ยละ 26.40) โดยมอีตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขาย

และบรกิารของโรงไฟฟ้าชวีมวล โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิและ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน เท่ากบั รอ้ยละ 27.68 รอ้ยละ 29.91 

และ รอ้ยละ 43.20 ตามลําดบั (สําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560: รอ้ยละ 22.94 รอ้ยละ 28.83 และ 

รอ้ยละ 43.98 ตามลาํดบั) 

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลมอีตัรากําไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 22.94 ในงวดเก้าเดอืน ปี 2560 เป็นรอ้ยละ 

27.68 ในงวดเก้าเดอืน ปี 2561 โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลถงึรอ้ยละ 

13.97 ในขณะทีต่น้ทุนเชือ้เพลงิชวีมวลลดลงในอตัรารอ้ยละ 6.95  

สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิ(AAA1) เริม่เปิดดําเนินการเชงิพาณิชยใ์นเดอืนกุมภาพนัธ ์2560 จงึ

เริม่รบัรูร้ายไดแ้ละตน้ทุนในปี 2560 โดยมอีตัรากาํไรขัน้ตน้เทา่กบั รอ้ยละ 28.83 ในงวดเกา้เดอืน ปี 2560 ขณะทีใ่นงวด

เกา้เดอืน ปี 2561 มอีตัรากําไรขัน้ต้นที่เพิม่ขึน้เป็น รอ้ยละ 29.91 โดยทีร่ายไดค้่าอตัราค่าพลงัไฟฟ้า (CP) รบัรูโ้ดยถอื

ปฏบิตัติามการตคีวามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 (TFRIC 4) และตน้ทุนหลกัมาจากตน้ทุนค่าเชือ้เพลงิก๊าซ

ธรรมชาต ิ

สําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มกีําไรขัน้ต้นจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะ

ชุมชน (ALCP3) เท่ากบัรอ้ยละ 43.20 ไม่แตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัจากกําไรขัน้ต้นในงวดเก้าเดอืน ปี 2560 ซึ่งเท่ากบั 

รอ้ยละ 43.98 โรงไฟฟ้าขยะชุมชนมรีายไดห้ลกัจากการการขายไฟและรายไดจ้ากการกาํจดัขยะ 

 16.5.4.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ย

ละ 4.14 (สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560: รอ้ยละ 3.10) และมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรเท่ากบัรอ้ย
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ละ 12.74 (สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560: รอ้ยละ 8.99) โดยอตัราผลตอบแทนทีเ่พิม่สงูขึน้มสีาเหตุหลกัมาจาก

รายไดแ้ละกาํไรจากการขายและบรกิารเพิม่ขึน้ 

 16.5.4.4 อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 กลุม่บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่กบั 

1.55 เท่า (สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560: 1.75 เท่า) ลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อื

หุน้เพิม่ขึน้จากกาํไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั

ตามเกณฑ์เงนิสด และ อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย เท่ากบั 1.04 เท่า และ 3.63 เท่า ตามลําดบั (สําหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560: 0.57 เท่า และ 2.00 เท่า ตามลาํดบั) สาเหตุหลกัของการเพิม่ขึน้ของอตัราสว่นทัง้สองมา

จากในงบการเงนิไตรมาส 3 ปี 2561 ผูส้อบบญัชไีดม้กีารจดัประเภทงบกระแสเงนิสดใหม่ โดยจากเดมิแสดงรายไดจ้าก

สญัญาเช่าการเงนิภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็นรายการปรบักระทบกําไรเป็นเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

และ แสดงเงนิสดรบัชาํระลกูหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิภายใตก้ระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน เปลีย่นเป็น แสดงยอด

สุทธิการเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน รายการลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ ภายใต้กระแสเงนิสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน สง่ผลใหง้บกระแสเงนิสดหลงัจดัประเภทใหมแ่สดงเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานเพิม่มากขึน้สง่ผล

ใหอ้ตัราสว่นดงักลา่วเพิม่ขึน้ นอกจากน้ี ในงวดเกา้เดอืนปี 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยล์ดลงจาก

งวดเกา้เดอืนปี 2560 จาํนวนมาก 

 

16.6 ภาระผกูพนัด้านหน้ีสิน และการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ  

16.6.1 ภาระผกูพนัจากสญัญาสาํคญัท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ 

ระยะเวลาครบกาํหนดชาํระ 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (ล้านบาท) 

สญัญาบริหาร

จดัการ 

สญัญาเช่า

ดาํเนินงาน 

ค่าเช่าภายใต้

สมัปทานบริการ 
รวม 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  42.01   4.82   1.11   47.94  

ครบกาํหนดชาํระภายหลงั 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี  153.33   9.89   4.98   168.20  

ครบกาํหนดชาํระภายหลงั 5 ปี  -     15.34   11.72   27.06  

  195.34   30.05   17.81  243.20 

 

16.6.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มภีาระผูกพนัที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อเครื่องจกัรอุปกรณ์และก่อสรา้ง

โรงไฟฟ้าจาํนวน 1,130.29 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยรายการหลกั ไดแ้ก ่การทาํสญัญาสรา้งตดิตัง้เครือ่งจกัรและสญัญา

จ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจํานวน 2 แห่ง กบักิจการที่เกี่ยวข้องกนั เพื่อรองรบัการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าสําหรบั

สญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีเ่คยไดร้บัจากหน่วยงานรฐัแลว้ จํานวน 2 สญัญา ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลคลองขลุง และ 

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลศรสีะเกษ อยา่งไรกต็าม สญัญาซื้อขายไฟฟ้าดงักล่าวถูกยกเลกิ ซึ่งบรษิทัยอ่ยทีเ่ป็นคู่สญัญา

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการขอคนืสญัญา โดยปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งกระบวนการพจิารณาของ กกพ. และศาลปกครองชัน้ตน้ 
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16.6.3 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนงัสอืคํ้าประกนัจากธนาคารเพื่อประกนัการดาํเนินงานต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การใช้ไฟฟ้า 13.63 ล้านบาท (2) การปฏบิตัติามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 226.80 ลา้นบาท (3) การขอยื่นประมูลและ

เสนอขายไฟฟ้า 90.91 ลา้นบาท เพื่อยื่นประมูลโครงการ SPP Hybrid รวม 4 โครงการ และ เป็นการวางหลกัประกนั

การยื่นประมลูโรงงานกําจดัขยะชุมชน และ การยื่นคาํรอ้งและขอ้เสนอขอขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนกระบี ่ 

(4) การปฏิบตัิตามสญัญาก่อสร้างอาคาร เช่าอาคารและสิง่ก่อสรา้ง เช่าที่ดินและจ้างทํางานกําจดัขยะตามโครงการ

บรหิารจดัการและกําจดัขยะมูลฝอยด้วยวธิกีารแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า 19.91 ล้านบาท และ (5) การ

ปฏบิตัติามสญัญาบรกิารเสน้ใยแกว้นําแสง 0.15 ลา้นบาท 

16.6.4 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

บรษิัทย่อยจํานวน 5 บรษิัท ได้มกีารทําสญัญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าจํานวน 9 โครงการ กบักิจการที่

เกี่ยวขอ้งกนั โดยบรษิทัย่อยดงักล่าวยงัไม่สามารถดําเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหแ้ลว้เสรจ็ได ้เน่ืองจากอยู่ในระหว่าง

ยื่นคาํเสนอเพื่อยกเลกิการบอกเลกิสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพรอ้มขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบเชงิพาณิชยต์ามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึง่หากในทีส่ดุหากบรษิทัย่อยดงักล่าวไม่สามารถขอคนืสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ไดก้จ็ะเป็นเหตุใหต้อ้งบอกเลกิสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าดงักล่าวดว้ย อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากในสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า

ดงักล่าวมขีอ้กําหนดวา่หากบรษิทัย่อยดงักล่าวบอกเลกิสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าทีท่าํกบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั กจิการที่

เกี่ยวขอ้งกนัมสีทิธเิรยีกค่าปรบัและค่าเสยีหายแก่บรษิทัย่อยดงักล่าวได้ ซึ่งค่าเสยีหายที่จะเกดิขึน้จะเป็นผลจากการ

เจรจาระหวา่งบรษิทัยอ่ยดงักลา่วและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดร้บัรูป้ระมาณการหน้ีสนิที่อาจเกดิขึน้จากการบอกเลกิสญัญา

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว เน่ืองจากค่าเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกเรยีกร้องในกรณีที่บอกเลิกสญัญาก่อสร้าง

โรงไฟฟ้ากย็งัไมอ่าจประมาณการไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอืเน่ืองจากตอ้งผา่นการเจรจากบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัก่อน 

 

16.7 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 

16.7.1 การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนครัง้น้ี จํานวนไม่เกนิ 1,818,000,000 หุน้ จะส่งผลใหจ้ํานวนหุน้ที่ออก

และชําระแลว้ของบรษิทัฯ จากเดมิ 9,157,999,960 หุน้ เป็นจํานวนไม่เกนิ 10,975,999,960 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นไม่

ตํ่ากวา่รอ้ยละ 16.56 ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ดงักลา่ว ซึง่จะมผีลทาํใหอ้ตัราสว่นต่างๆ ทีเ่ปรยีบเทยีบ

กบัสว่นของผูถ้อืหุน้หรอืจาํนวนหุน้ของบรษิทัฯ ลดลง เน่ืองจากสว่นของผูถ้อืหุน้และจาํนวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐานการคาํนวณ

นัน้เพิม่ขึน้ เชน่ กาํไรสทุธติ่อหุน้ และอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้  

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ คาดว่าในระยะยาวบรษิทัฯ จะไดร้บัผลดจีากการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้

แรก โดยเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนในครัง้น้ี จะถูกนําไปใชเ้พื่อเป็นแหล่งเงนิทุนใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ  ใน

การขยายธุรกจิโรงไฟฟ้า และไดร้บัผลประโยชน์อื่นๆ จากการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เช่น ความคล่องตวัในการจดัหาเงนิทุน และภาพพจน์ที่ดใีนการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนที่สนับสนุนให้การดําเนิน

ธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้และกําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น ชดเชยกับ

ผลกระทบจากจาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักลา่วได ้
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16.7.2 คดีความของกลุ่มกิจการ เร่ือง การฟ้องขอให้เปล่ียนสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็นแบบ 

FiT ตามประกาศ FiT ปี 2558 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศตามมติของ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) ให้โครงการโรงไฟฟ้าที่มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Adder (ได้รบัค่า

ไฟฟ้าในอตัรา Adder) มสีทิธเิปลีย่นสญัญาเป็นแบบ FiT (ไดร้บัค่าไฟฟ้าในอตัรา FiT และ FiT Premium) ได ้(ประกาศ 

FiT ปี 2558) โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT ตามประกาศ กกพ. ฉบบัน้ีจะมอีายุสญัญา 20 ปี เริม่ตัง้แต่วนัทีว่นัที ่24 

มกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่ง 8 ปีแรกจะได้รบัค่าไฟฟ้าแบบ FiT Premium และอกี 12 ปีต่อมาจะไดร้บัค่าไฟฟ้าแบบ 

FiT ทัง้น้ี ค่าไฟฟ้าแบบ FiT Premium และ FiT เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงกว่าแบบ Adder แต่ประกาศ FiT ปี 2558  

ดงักล่าวมไิดใ้หส้ทิธแิก่โครงการที่จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) แลว้ และโครงการที่พน้กําหนดวนัจ่ายไฟฟ้า

เขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(SCOD) แลว้ ในการเปลีย่นสญัญาเป็นแบบ FiT ได ้ต่อมา กพช. มมีตใิหโ้ครงการผลติไฟฟ้าทีใ่ช้

เชือ้เพลงชวีมวลและมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Adder ทุกสญัญามสีทิธเิปลีย่นสญัญาเป็นแบบ FiT ได ้และเมื่อวนัที ่20 

มถุินายน 2559 กกพ. ไดอ้อกประกาศตามมตดิงักล่าว (ประกาศ FiT ปี 2559) แต่อย่างไรก็ตาม สญัญาซื้อขายไฟฟ้า

แบบ FiT ที่เปลี่ยนตามประกาศ FiT ปี 2559 น้ีก็มสีทิธปิระโยชน์น้อยกว่าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ FiT ที่เปลี่ยนตาม

ประกาศ FiT ปี 2558 อยา่งเป็นสาระสาํคญั คอื 

1) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT ตามประกาศ FiT ปี 2559 มอีายุสญัญาน้อยกวา่ 20 ปี และเริม่นบัอายุ

สญัญาแบบ FiT ตัง้แต่วนัที ่11 มนีาคม 2559 เป็นตน้ไป 

2) สญัญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ FiT ตามประกาศ FiT ปี 2559 ได้รบัค่าไฟฟ้าอตัรา FiT Premium น้อย

กวา่ 8 ปี และไดร้บัคา่ไฟฟ้าอตัรา FiT น้อยกวา่ 12 ปี 

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ที่มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Adder และจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ (COD) ไป

แลว้ ซึง่ไมม่สีทิธเิปลีย่นสญัญาตามประกาศ FiT ปี 2558 ไดย้ื่นคาํขอเปลีย่นสญัญาตามประกาศ FiT ปี 2559 และไดร้บั

การเปลีย่นสญัญาเป็นแบบ FiT เรยีบรอ้ยแลว้นัน้ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มคีวามเหน็และไดแ้ถลงในคําฟ้องทีไ่ดย้ื่นต่อ

ศาลปกครองกลางว่า ประกาศ FiT ปี 2559 ก็ยงัคงเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดความได้เปรียบ

เสยีเปรยีบในการแข่งขนัในกจิการธุรกจิพลงังาน และทําให้โครงการที่ไม่สามารถเปลี่ยนสญัญาเป็น FiT ตามประกาศ 

FiT ปี 2558 ไดร้บัความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง 

ดังนัน้ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อย 5 บริษัท ได้แก่ ACP ALCP AAPP AAP และ ABA ซึ่งมี

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลภายใต้กลุ่มบรษิทัฯ รวม 8 โครงการ ได้แก่ ACP1 ACP2 ALCP1 ALCP2 AAPP1 AAPP2 

AAP1 และ ABA1 ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องที่ 1) คณะกรรมการกํากบักิจการ

พลงังาน (ผู้ถูกฟ้องที่ 2) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องที่ 3) ต่อศาลปกครองกลาง รวม 8 คดี ขอให้ชําระ

ค่าเสยีหายจากการไม่ได้รบัค่าไฟฟ้าในอตัรา FiT Premium ตัง้แต่วนัที่ 24 มกราคม 2558 ถงึวนัที่ 10 มนีาคม 2559 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 622,150,282.54 บาท และขอใหแ้ก้ไขมต ิประกาศ รวมทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้

ฟ้องคดใีหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์แบบ FiT ตามประกาศ FiT ปี 2558 แต่หากผูถู้กฟ้องคดไีม่สามารถดําเนินการไดก้ใ็ห้ผู้

ถกูฟ้องที ่1-3 รว่มกนัหรอืแทนกนัชาํระคา่เสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ีรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,901,248,000 บาท 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 ทัง้ 8 คดี ยงัอยู่ในกระบวนการพจิารณาของศาลปกครองกลาง และคู่ความยื่น

คาํใหก้าร คาํคดัคา้นคาํใหก้าร และคาํใหก้ารเพิม่เตมิ โดยศาลยงัไมก่าํหนดวนัสิน้สดุการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ 

ทัง้น้ี โปรดพจิารณาความเสีย่งจากความไม่แน่นอนของคดคีวามของกลุ่มกจิการ เรื่อง การฟ้องขอให้เปลี่ยน

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็นแบบ FiT ตามประกาศคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน ปี 2559 ในสว่นที ่

2.2.3 ปัจจยัความเสีย่ง 



             บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นที ่2.4.16 หน้าที ่39 

หากบรษิทัยอ่ยชนะคดคีวามดงักลา่ว กลุม่บรษิทัฯ จะไดร้บัผลดโีดยการไดร้บัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิม่ขึน้

จากการทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามประกาศ FiT ปี 2558 เน่ืองจาก (1) อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ FiT จะมากขึน้ และ 

(2) ไดร้บัสว่นต่างคา่ไฟฟ้าแบบ FiT และ FiT Premium ในระยะเวลาของสญัญาแบบ FiT ทีเ่พิม่ขึน้อกีดว้ย แต่อยา่งไรก็

ตามผลทางคดดีงักล่าวจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของศาลปกครองกลาง และเมื่อศาลปกครองกลางมคีําพพิากษาหรอืคําสัง่

เป็นประการใดแลว้ หากคู่ความไม่เหน็ดว้ยกม็สีทิธยิื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุดได ้โดยคําพพิากษาหรอืคําสัง่ของ

ศาลปกครองสงูสดุเป็นทีส่ดุ ซึง่มคีวามไมแ่น่นอนวา่กลุม่บรษิทัฯ จะชนะคดหีรอืไม ่

16.7.3 โครงการท่ีอาจก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตอนัใกล้ 

กลุ่มบรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ Solar Rooftop เพื่อผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยโ์ดยบรษิทั

ย่อยราย ACE SOLAR โดยกลุ่มบรษิัทฯ มีโครงการ Solar Rooftop ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจํานวน 2 โครงการ มี

ปรมิาณไฟฟ้าเสนอขายตามสญัญารวมจาํนวน 2.73 MW ซึง่เสนอขายไฟฟ้าทีผ่ลติไดใ้หก้บัเอกชน 2 ราย (เป็นบุคคลที่

เกี่ยวขอ้ง 1 ราย) เป็นระยะเวลา 25 ปี และตกลงขายไฟฟ้าในอตัราที่อ้างองิกบัอตัราค่าไฟฟ้าที่ผูซ้ื้อจะต้องชําระใหแ้ก่ 

กฟภ. (พจิารณารายละเอยีดสญัญาในส่วน 2.2.5 ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ หวัขอ้ สรุปสญัญาที่สาํคญั) กลุ่ม

บรษิทัฯ คาดวา่จะสามารถเริม่รบัรูร้ายไดค้า่ขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยไ์ดใ้นชว่งปลายปี 2561 

 

 


