
 
 

 

 
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน)  
เลขท่ี 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 7 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ท่ี ACE-ACC-1/2562 

         วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

เร่ือง  ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ  ากดั (มหาชน) (“กลุ่มบริษทัฯ”) ขอน าส่งค าอธิบายและวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
โครงสร้างรายได้ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี ้

ล้านบาท ร้อยละ (1) ล้านบาท ร้อยละ (1) ล้านบาท ร้อยละ (1) ล้านบาท ร้อยละ (1)

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 687.9    60.2     690.2    61.1     2,030.5 59.7     2,013.8 61.7     
  > โรงไฟฟ้าชีวมวล 658.5    57.6     664.6    58.9     1,942.9 57.2     1,935.4 59.3     
  > โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ 2.3        0.2      1.2        0.1      6.4        0.2      3.2        0.1      
  > โรงไฟฟ้าขยะ 25.3      2.2      24.4      2.1      76.8      2.2      75.2      2.3      
  > โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ 1.8        0.2      -        -      4.4        0.1      -        -      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
  ภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 407.4    35.7     396.1    35.1     1,232.8 36.3     1,118.6 34.3     
รายไดค้า่ชดเชยกระแสไฟฟ้าส่วนเพ่ิม 30.8      2.7      30.6      2.7      94.5      2.8      94.6      2.9      
รายไดจ้ากการบริการก าจดัขยะ 10.4      0.9      10.1      0.9      27.6      0.8      28.4      0.9      
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 6.2        0.5      2.3        0.2      13.6      0.4      6.1        0.2      
รายได้จากการขายและบริการ 1,142.7 100.0   1,129.3 100.0   3,399.0 100.0   3,261.5 100.0   

หมายเหตุ (1) ร้อยละของรายไดจ้ากการขายและบริการ

งวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน

2562 2561

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน

2562 2561

 

 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 



 
 

 

 
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน)  
เลขท่ี 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 7 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

สรุปตามตวัเลขในตารางโครงสร้างรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและการใหบ้ริการขา้งตน้ ส าหรับงวดสามเดือนใน
ไตรมาสท่ี 3  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ าและ
การให้บริการรวม 1,142.7 ล้านบาท และ 1,129.3 ล้านบาท เพิ่มข้ึนรวม 13.4 ล้านบาท ทั้งน้ีจากตวัเลข
เปรียบเทียบในไตรมาสท่ีสาม  มีเพียงรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล ท่ีมีตวัเลขลดลง 6.1 ลา้น
บาท เน่ืองจากการหยดุซ่อมบ ารุงตามแผนในช่วงเวลาดงักล่าวแตกต่างกนั แต่ทั้งน้ีตามตวัเลขรายไดจ้าการขาย
ไฟฟ้าและการให้บริการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีตวัเลขรวม 3,399.0 
ลา้นบาท และ 3,261.5 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนรวม 137.5 ลา้นบาท  โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลมีตวัเลขรายได้
จากการขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 7.5 ลา้นบาท จากการควบคุมการบริหารการเดินเคร่ืองเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน ท า
ใหมี้หน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตสะสมรวมเกา้เดือนส าหรับ ปี 2562 มากกวา่ ปี 2561  

ส าหรับรายไดโ้รงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จะอยู่ในรายไดจ้ากการให้บริการภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยใน
ระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยโดยออ้มได้
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราเสร็จส้ินและไดเ้ร่ิมขายไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯไดพ้ิจารณาสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบบัดงักล่าว
ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 “เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม”่ แลว้พบวา่สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบบัดงักล่าวมีลกัษณะเป็นสัญญาเช่าการเงิน ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึง
บนัทึกโอนอาคารและอุปกรณ์มาเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงินและแสดงสุทธิดว้ยรายไดท้างการเงินรอการรับรู้ 
และรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบบัดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายไดจ้ากการให้บริการภายใต้
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโดยรวมอยูใ่นรายไดจ้ากการขายและบริการ และรายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินภายใตส้ัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้า เม่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน รายไดข้องโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพิ่มข้ึนทั้งในงวดสามเดือน
ในไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน และตวัเลขสะสมงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั ส าหรับปี 2562 และ 
2561 ตวัเลขรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนมาจากปริมาณการขายไฟฟ้ามากข้ึนประมาณร้อยละ 2  และรายไดส่้วนของค่า
พลงังานไฟฟ้าตามสูตรปรับซ่ึงไดรั้บสูงข้ึนจากการปรับอตัราตามราคาค่าก๊าซธรรมชาติ  

ส าหรับรายได้จากการขายไอน ้ าเพิ่มข้ึนรวม 7.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 123 เน่ืองจากปริมาณความ
ตอ้งการใชไ้อน ้าของลูกคา้เพิ่มข้ึนจากการขยายก าลงัการผลิต 



 
 

 

 
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน)  
เลขท่ี 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 7 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงิน

  ภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 102.9      100.0     107.0      100.0     308.4      100.0     310.1      100.0     

รายไดค้า่ก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 21.2        100.0     -          -        89.7        100.0     -          -        

งวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน

2562 2561

งวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน

2562 2561

 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัฯมีรายไดค้่าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน
จ านวน 89.7 ลา้นบาท จากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญากบัเทศบาล
เมืองกระบ่ี เพื่อรับจา้งก าจดัขยะตามโครงการบริหารจดัการและก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการแปรรูปขยะมูล
ฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัท่ีลงนาม โดยก าหนดให้บริษทัย่อยตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิ
ในอาคารและระบบก าจดัขยะตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาให้แก่เทศบาลเมืองกระบ่ีเม่ือโครงการส้ินสุด ผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาลกัษณะสัญญาฉบบัดงักล่าวแลว้ พบวา่เป็นไปตามการตีความมาตรฐานการรายการ
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  “เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ” จึงบนัทึกรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโดยอา้งอิง
กบัขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์เป็นรายได้ค่าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลง
สัมปทาน และบนัทึกตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทานตามตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงจ านวน 
89.7 ลา้นบาท ดงันั้นกลุ่มบริษทัไม่มีก าไรหรือขาดทุนจากรายการดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน)  
เลขท่ี 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 7 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ต้นทุนขายและบริการ 

โครงสร้างต้นทุนส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2561  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ตน้ทุนเช้ือเพลิง 203.6     24.8    269.4     30.2    632.9     25.3     722.7     28.6    

คา่เส่ือมราคา 108.1     13.2    108.3     12.1    320.1     12.8     324.4     12.8    
ตน้ทุนคา่แรง 37.9       4.6       40.1       4.5       122.8     4.9       113.7     4.5      

ตน้ทุนคา่บ ารุงรักษา 32.7       4.0       39.7       4.4       106.2     4.2       128.7     5.1      

ตน้ทุนอ่ืน 26.0       3.2       39.5       4.5       81.6       3.2       110.2     4.4      

รวมต้นทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล 408.3     49.8    497.1     55.7    1,263.6  50.4     1,399.8  55.4    

ตน้ทุนเช้ือเพลิง 339.3     41.4    323.9     36.3    1,025.2  40.9     912.3     36.1    

คา่เส่ือมราคา 0.5          0.1       0.4          0.0       1.5          0.1       1.1          0.0      

ตน้ทุนคา่แรง 4.6          0.6       3.9          0.5       13.7       0.5       11.7       0.5      

ตน้ทุนคา่บ ารุงรักษา 27.9       3.4       27.8       3.1       88.7       3.5       88.6       3.5      

ตน้ทุนอ่ืน 0.8          0.1       0.7          0.1       2.5          0.1       2.6          0.1      
รวมต้นทุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 373.1     45.6    356.7     40.0    1,131.6  45.1     1,016.3  40.2    

คา่ตดัจ าหน่าย 13.2       1.6       15.1       1.7       43.3       1.7       45.2       1.8      

ตน้ทุนคา่แรง 4.0          0.5       4.4          0.5       14.2       0.6       13.4       0.5      

ตน้ทุนคา่บ ารุงรักษา 13.8       1.7       13.8       1.5       33.9       1.4       38.0       1.5      
ตน้ทุนอ่ืน 5.1          0.6       5.3          0.6       14.8       0.6       16.0       0.6      

รวมต้นทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 36.1       4.4       38.6       4.3       106.2     4.3       112.6     4.4      

คา่เส่ือมราคา 0.6          0.1       -         -      1.8          0.1       -         -     

ตน้ทุนคา่แรง 0.9          0.1       -         -      2.9          0.1       -         -     

ตน้ทุนคา่บ ารุงรักษา 0.1          0.0       -         -      0.3          0.0       -         -     

ตน้ทุนอ่ืน 0.2          0.0       -         -      0.1          0.0       -         -     

รวมต้นทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1.8          0.2       -         -      5.1          0.2       -         -     

รวมต้นทุนขายและบริการ 819.3     100.0  892.4     100.0  2,506.5  100.0   2,528.7  100.0 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน งวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน

2562 2561 2562 2561

 

จากตวัเลขตน้ทุนขายและบริการขา้งตน้ เม่ือเปรียบเทียบตวัเลขในไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายนส าหรับปี 
2562 และปี 2561 จะมีตวัเลขท่ีลดลงโดยรวม 73.1 ลา้นบาท โดยเป็นการลดลงของตน้ทุนของโรงไฟฟ้าชีวมวล  
88.8 ลา้นบาท  และส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั มีตวัเลขตน้ทุนลดลง 136.2 ลา้นบาท ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ 



 
 

 

 
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน)  
เลขท่ี 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 7 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ไดมี้การบริหารจดัการเช้ือเพลิงและการเดินเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการปรับปรุงเคร่ืองจกัรและ
กระบวนการผลิต และการปรับปรุงสูตรและการผสมเช้ือเพลิงให้มีการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ท าให้ใช้
เช้ือเพลิงต่อหน่วยในปริมาณท่ีนอ้ยลง รวมทั้งไดมี้การปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือ จดัหาเช้ือเพลิงรวมทั้งการน า
เช้ือเพลิงประเภทใหม่ท่ีมีศกัยภาพซ่ึงผา่นการศึกษาและวิจยัมาอยา่งดีแลว้มาใชใ้นกระบวนการผลิตท าให้ตน้ทุน
เช้ือเพลิงโดยรวมลดลง  

อย่างไรก็ตาม ตน้ทุนวตัถุดิบเช้ือเพลิงส่วนของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มข้ึนจ านวน 112.9 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 12.4 เน่ืองจากการปรับตวัสูงข้ึนของราคาค่าก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถรับเงินชดเชยราคา
ค่าก๊าซท่ีปรับเพิ่มข้ึนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได ้

ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

โรงไฟฟ้าชีวมวล 250.1     167.7     679.2     535.9     38.0        25.2     35.0      27.7      
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 145.8     149.7     429.6     421.4     28.1        29.6     27.5      29.3      
โรงไฟฟ้าขยะ 30.3       26.5       92.7       85.6       45.7        40.7     46.6      43.2      
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 0.1         -       (0.6)       -       5.5          -      (14.3)     -       
ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 426.3     343.9     1,200.9  1,042.9  34.2        27.8     32.4      29.2      

ก าไรขั้นต้น (ล้านบาท) อตัราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ)
งวดสามเดอืนส้ินสุด

วันที ่30 กนัยายน

งวดเก้าเดอืนส้ินสุด

วันที ่30 กนัยายน

งวดสามเดอืนส้ินสุด

วันที ่30 กนัยายน

งวดเก้าเดอืนส้ินสุด

วันที ่30 กนัยายน

 

เปรียบเทียบตวัเลขก าไรขั้นตน้ ไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ปี 2562 และ 2561 มีก าไรขั้นตน้ 426.3 ลา้น
บาท และ 343.9 ลา้นบาท ตามล าดบั และงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561  มีตวัเลขก าไร
ขั้นตน้รวมจ านวน 1,200.9 ลา้นบาท และ 1,042.9 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนทั้งตวัเลขส าหรับไตรมาส 3 และตวัเลขสะสม
เก้าเดือน โดยก าไรขั้นตน้ของโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีเพิ่มข้ึน มาจากรายไดก้ารขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึนและการควบคุม
ตน้ทุนการจดัหาและใชเ้ช้ือเพลิง รวมทั้งการควบคุมตน้ทุนการดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส าหรับการเพิ่มข้ึนของตวัเลขก าไรขั้นตน้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดม้ากกว่า
ตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน โดยถึงแมต้น้ทุนเช้ือเพลิงค่าก๊าซซ่ึงเป็นตน้ทุนการผลิตหลกัจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.4 
จากทั้งปริมาณการใช้และราคาเฉล่ียซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.5 ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตรวมเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนจ านวน 115.3 ลา้นบาท แต่บริษทัฯสามารถเรียกชดเชยค่าก๊าซท่ีปรับเพิ่มข้ึนจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตได้ ดังนั้นราคาค่าก๊าซท่ีปรับเพิ่มข้ึนจึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรขั้นตน้ อีกทั้งในงวดปัจจุบนัมีการ



 
 

 

 
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน)  
เลขท่ี 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 7 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

บริหาร Plant heat rate ดีข้ึนกวา่ปีก่อน ส่งผลให้สามารถผลิตไฟไดม้ากข้ึนโดยใชป้ริมาณก๊าซในสัดส่วนท่ี
ลดลง 

ในส่วนของโรงไฟฟ้าขยะ จากตารางตวัเลขเปรียบเทียบ ตวัเลขก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้  มีตวัเลขผล
การด าเนินงานท่ีดีข้ึน ทั้งในส่วนของตวัเลขของไตรมาสท่ี 3 และตวัเลขงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ปี 2562 และ 2561  มาจากการควบคุมการผลิตไฟฟ้าและตน้ทุนการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าขยะเป็นไปตาม
แผนงาน 

ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์ยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของโครงการ โดยมีโรงไฟฟ้าท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการเพียง 3 
โครงการ จึงท าใหบ้ริษทัอยูใ่นช่วงขาดทุนในระยะเร่ิมแรก แต่หากพิจารณาเป็นรายโครงการจะพบวา่โครงการ
ท่ีเปิดด าเนินการแลว้ทั้งสองโครงการแรกมีก าไรขั้นตน้เฉล่ียร้อยละ 23-30 ส่วนอีก 1 โครงการมีก าไรขั้นตน้ติด
ลบเน่ืองจากเพิ่งเร่ิมด าเนินงานเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2562 โดยตน้ทุนส่วนท่ีท าให้ก าไรขั้นตน้ของโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยติ์ดลบคือตน้ทุนส่วนกลาง เช่น เงินเดือนพนักงานวิศวกร หรือเจา้หน้าท่ีโครงการเพื่อ
การศึกษาและวางแผนโครงการต่างๆท่ีก าลงัพฒันา ซ่ึงมีการจดัโครงสร้างไวส้ าหรับการด าเนินงานในการขยาย
โครงการท่ีจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงคาดวา่จะเร่ิมเปิดด าเนินโครงการใน 1-2 ปี จากสาเหตุดงักล่าวท าให้มีตวัเลขขาดทุน
ขั้นตน้ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์0.6 ลา้นบาท และอตัราขาดทุนขั้นตน้ร้อยละ 14.3  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 และ 2561  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 35.8        42.4     41.2        46.1     114.4      44.1     117.7      49.0     

คา่ท่ีปรึกษาและบริการอ่ืนๆ 13.8        16.3     12.3        13.7     44.5        17.2     35.8        14.9     

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 8.1          9.6       8.0          8.9       23.7        9.2       23.2        9.7       

คา่ใชจ่้ายเพ่ือการบริหาร 1.8          2.1       1.7          1.9       5.4          2.1       4.9          2.0       

คา่ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 3.8          4.5       2.9          3.2       10.3        4.0       8.2          3.4       

คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 0.4          0.5       0.2          0.3       0.8          0.3       0.7          0.3       

คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 20.8        24.6     23.1        25.9     59.9        23.1     49.5        20.7     

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 84.5        100.0   89.4        100.0   259.0      100.0   240.0      100.0   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน งวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน

2562 2561 2562 2561

 



 
 

 

 
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน)  
เลขท่ี 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 7 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน  
259.0 ลา้นบาท และ 240.0 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนจ านวน 19.0 ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารคิด
เป็นสัดส่วนกบัรายได้จากการขายและบริการเท่ากบัร้อยละ 7.6 และ 7.4 ตามล าดบั โดยสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ไม่เปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกนัปี 2561 อยา่งมีนยัส าคญั 
โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีเพิ่มข้ึนมีสาเหตุจาก 

1. ค่าท่ีปรึกษาและบริการอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนจากจ านวน 35.8 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดือนปี 2561 เป็น 44.5 ลา้นบาท 
ในงวดเกา้เดือนปี 2562 โดยเพิ่มข้ึนจ านวน 8.7 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าท่ีปรึกษาวิศวกรรมส าหรับโครงการใหม่ 
และการปรับเพิ่มของค่าสอบบญัชีของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงค่าท่ีปรึกษาต่างๆเพื่อการเตรียมเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนจากจ านวน 49.5 ลา้นบาทในงวดเกา้เดือนปี 2561 เป็น 59.9 ลา้นบาทในงวดเกา้เดือน 
ปี 2562 โดยเพิ่มข้ึนจ านวน 10.4 ลา้นบาท เน่ืองจากการบนัทึกค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญาบริหารจดัการ
และซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติก่อนก าหนด อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการยกเลิก
ดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในอนาคตได้เป็นจ านวนมาก อีกทั้ งกลุ่มบริษัทฯมีบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถเพียงพอและพร้อมท่ีจะด าเนินงานดงักล่าวเอง 

ต้นทุนทางการเงิน  
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 325.7 
ลา้นบาท และ 365.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 39.8 ลา้นบาท เน่ืองจากการจ่ายช าระคืนเงินกูใ้นระหว่างงวด 
โดยส่วนของงบเฉพาะกิจการมีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 86.5 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน
จากดอกเบ้ียหุน้กูข้องบริษทัฯซ่ึงออกในเดือนธนัวาคม 2561 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีรายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้
เท่ากบั 10.1 ลา้นบาท และ (10.0) ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเป็นรายไดภ้าษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนจ านวน 20.1 ลา้นบาท  
เน่ืองจากการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งค่าเส่ือมราคาทาง
บญัชีและทางภาษี 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ เท่ากบั 570.0 ลา้นบาท 
และ 429.1 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 15.3 และ 12.0 ตามล าดบั ทั้งน้ีในงวดเกา้



 
 

 

 
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน)  
เลขท่ี 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 7 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 140.9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 32.8 เม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรขั้นตน้ท่ีเพิ่มข้ึน 
 
 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29.1             104.5           (75.4)      (72.2)    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 842.6           829.1           13.5        1.6       
ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงิน 3,318.6        3,422.2        (103.6)     (3.0)      
สินคา้คงเหลือ 216.5           95.5             121.0      126.7    
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 343.9           325.0           18.9        5.8       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (สุทธิ) 120.0           100.7           19.3        19.2     
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 7,985.4        8,129.4        (144.0)     (1.8)      
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้างและซ้ือสินทรัพยถ์าวร 106.3           19.7             86.6        439.6    
สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สุทธิ) 807.4           761.0           46.4        6.1       
สินทรัพยอ่ื์น 115.0           99.6             15.4        15.5     
สินทรัพย์รวม 13,884.8      13,886.7      (1.9)        (0.0)      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 475.5           369.0           106.5      28.9     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,412.6        5,951.4        (538.8)     (9.1)      
หุน้กู้ 1,437.9        1,476.5        (38.6)      (2.6)      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 307.6           412.1           (104.5)     (25.4)    
หน้ีสินอ่ืน 109.6           106.1           3.5         3.3       
หนีสิ้นรวม 7,743.2        8,315.1        (571.9)     (6.9)      

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 4,579.0        4,579.0        -         -       
ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร 1,585.5        1,015.5        570.0      56.1     
ส่วนต ่ากว่าทุน (22.9)            (22.9)            -         -       
ส่วนของเจ้าของรวม 6,141.6        5,571.6        570.0      10.2     

การเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงนิของกลุ่มบริษทัฯ

30 กันยายน 

2562

31 ธันวาคม 

2561

 

3. การวเิคราะห์ฐานะการเงิน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 



 
 

 

 
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน)  
เลขท่ี 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 7 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 13,884.8 ล้านบาท และ 13,886.7      
ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 1.9 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีลดลง 75.4 
ล้านบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพิ่มข้ึน 13.5 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากลูกหน้ีของโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ เพิ่มข้ึน 6.7 ลา้นบาทตามส่วนของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงินท่ีลดลง 103.6 ลา้นบาท 
จากการปรับอตัราแลกเปล่ียนและเงินรับระหวา่งงวด สินคา้คงเหลือท่ีเพิ่มข้ึน 121.0 ลา้นบาท จากการเปล่ียน
แผนการกกัตุนเช้ือเพลิงเพื่อใหเ้พียงพอส าหรับการผลิตในระยะเวลาท่ีนานมากข้ึน เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั
ท่ีเพิ่มข้ึน 18.9 ลา้นบาท ซ่ึงเงินฝากท่ีติดภาระค ้ าประกนัดงักล่าวเป็นเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีเปิดไวเ้พื่อรับ
ช าระเงินตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีกลุ่มกิจการใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินส าหรับส ารองไวเ้พื่อให้เพียงพอในการช าระคืนเงินต้นและดอก เบ้ีย และส ารองเพื่อการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงการ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีลดลง 144.0 ล้านบาท จากการตดัค่าเส่ือมราคา
ระหวา่งงวด เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและซ้ือสินทรัพยถ์าวรท่ีเพิ่มข้ึน 86.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะกระบ่ี สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานท่ีเพิ่มข้ึน 46.4 ลา้นบาท จากสิทธิสัมปทาน
โรงไฟฟ้าขยะกระบ่ีและการตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด และสินทรัพยอ่ื์นท่ีเพิ่มข้ึน 15.4 ลา้นบาท จากการบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 12.3 ลา้นบาท 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 7,743.2 ลา้นบาท และ 8,315.1 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ลดลง 571.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 538.8         
ลา้นบาทจากการช าระหน้ี หุ้นกูล้ดลง 38.6 ลา้นบาทจากการซ้ือคืนหุ้นกู ้ในขณะท่ีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
ลดลง 104.5 ลา้นบาท จากยอดเจา้หน้ีการคา้ค่าก๊าซซ่ึงลดลงจากส้ินปี เป็นจ านวน 116.3 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพิ่มข้ึนจ านวน 14.0 ลา้นบาท 

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 6,141.6 ลา้นบาท และ 5,571.6 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึน 570.0 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีผลก าไรสุทธิส่งผลใหมี้ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
  



 
 

 

 
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน)  
เลขท่ี 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 7 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 

  ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
 

         ( นายธนวจิิตร องัคพิพฒันชยั )  
       กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานการเงินและบญัชี 


