
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ ผูถ้ือหุน้และคณะกรรมการของบริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอร์จ้ี จ  ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน  
การจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวณิ  ปัญญำวงศ์ขันติ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บริษทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 46,550,444 104,496,224 3,519,418 4,157,108

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 7 853,930,493 829,130,975 11,391,856 8,040,518

ลูกหนี�สัญญาเช่าการเงิน 

ที�ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี (สุทธิ) 8 96,067,949 97,940,417 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 34 ข) - - - 700,000

สินคา้คงเหลือ 9 190,248,145 95,509,275 - -

ภาษีมูลค่าเพิ�ม (สุทธิ) 10 5,081,218 4,541,998 - 1,024,942

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,191,878,249 1,131,618,889 14,911,274 13,922,568

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ติดภาระคํ�าประกนั 11 348,257,095 324,983,359 - -

ลูกหนี�สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 8 3,235,188,621 3,324,323,137 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 6,067,999,980 6,067,999,980

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (สุทธิ) 13 120,002,875 100,671,875 - -

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 14 7,987,761,290 8,129,424,177 1,386,769 1,401,587

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและซื�อสินทรัพยถ์าวร 34 ก) 109,691,144 19,692,394 - -

สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทาน (สุทธิ) 15 799,394,461 760,982,804 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 16 48,880,227 50,718,812 895,050 895,050

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 17 52,133,144 43,806,330 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 18 2,681,612 518,852 1,271,453 -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,703,990,469 12,755,121,740 6,071,553,252 6,070,296,617

รวมสินทรัพย์ 13,895,868,718 13,886,740,629 6,086,464,526 6,084,219,185

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 100 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กรรมการ  ___________________________________     กรรมการ  ___________________________________
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 19 359,652,273 369,047,020 - -

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย 34 ค) - - 119,100,000 14,000,000

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 20 517,644,184 412,137,810 10,643,922 18,838,480

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีของ

- หนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 23 384,268 377,931 - -

- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (สุทธิ) 24 729,020,934 747,059,404 - -

- หุน้กู ้(สุทธิ) 25 1,433,965,210 49,216,871 1,433,965,210 49,216,871

ภาษีมูลค่าเพิ�ม (สุทธิ) 10 32,305,547 41,412,118 730,975 -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,788,238 618,987 - -

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 21 8,397,186 4,352,601 4,023,779 1,287,986

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 3,083,157,840 1,624,222,742 1,568,463,886 83,343,337

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

ประมาณการค่าซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า

ตามสัญญาสัมปทาน 22 21,222,968 17,292,000 - -

หนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 23 363,671 557,404 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (สุทธิ) 24 4,840,251,099 5,204,394,322 - -

หุน้กู ้(สุทธิ) 25 - 1,427,289,264 - 1,427,289,264

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 17 32,785,086 37,476,767 3,058,552 4,591,272

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 4,570,052 3,869,889 742,028 537,505

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 4,899,192,876 6,690,879,646 3,800,580 1,432,418,041

รวมหนี�สิน 7,982,350,716 8,315,102,388 1,572,264,466 1,515,761,378

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 100 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 27

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 10,975,999,960 หุน้

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 5,487,999,980 5,487,999,980 5,487,999,980 5,487,999,980

ทุนจดทะเบียนที�ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 9,157,999,960 หุน้ 

มูลค่าที�ชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 4,578,999,980 4,578,999,980 4,578,999,980 4,578,999,980

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,357,404,983 1,015,525,222 (64,799,920) (10,542,173)

ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (22,886,961) (22,886,961) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 5,913,518,002 5,571,638,241 4,514,200,060 4,568,457,807

รวมส่วนของเจ้าของ 5,913,518,002 5,571,638,241 4,514,200,060 4,568,457,807

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 13,895,868,718 13,886,740,629 6,086,464,526 6,084,219,185

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 100 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 30 มิถุนายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 30 มิถุนายน

30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562 (ปรับใหม่) พ.ศ. 2562 (ปรับใหม่)

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,145,802,473 1,080,037,738 18,120,000 18,000,000

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงิน

ภายใตส้ญัญาซื�อขายไฟฟ้า 103,204,588 105,049,254 - -

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 68,517,740 - - -

ตน้ทุนขายและบริการ (828,866,258) (834,480,884) (15,099,837) (12,156,747)

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (68,517,740) - - -

กาํไรขั�นต้น 420,140,803 350,606,108 3,020,163 5,843,253

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยน (47,637,624) 86,638,324 (35,244) (929)

รายไดอื้�น 11,038,803 3,934,321 16,855 4,625

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 383,541,982 441,178,753 3,001,774 5,846,949

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (71,784,495) (76,108,290) (3,685,031) (3,178,983)

ตน้ทุนทางการเงิน (108,823,409) (122,702,650) (28,831,735) -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 202,934,078 242,367,813 (29,514,992) 2,667,966

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 6,324,240 (28,104,153) 795,534 (1,084,357)

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 209,258,318 214,263,660 (28,719,458) 1,583,609

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 209,258,318 214,263,660 (28,719,458) 1,583,609

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 209,258,318 214,263,660 (28,719,458) 1,583,609

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

209,258,318 214,263,660 (28,719,458) 1,583,609

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 209,258,318 214,263,660 (28,719,458) 1,583,609

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

209,258,318 214,263,660 (28,719,458) 1,583,609

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท) 33 0.02 0.02 (0.00) 0.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 100 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

5



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 30 มถุินายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 30 มถุินายน

30 มถุินายน พ.ศ. 2561 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562 (ปรับใหม่) พ.ศ. 2562 (ปรับใหม่)

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบริการ 29 2,256,260,186 2,132,230,703 36,243,000 32,100,000

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงิน

ภายใตส้ญัญาซื�อขายไฟฟ้า 205,530,661 203,102,676 - -

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 68,517,740 - - -

ตน้ทุนขายและบริการ 29 (1,687,203,676) (1,636,324,779) (27,409,226) (21,149,926)

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (68,517,740) - - -

กาํไรขั�นต้น 774,587,171 699,008,600 8,833,774 10,950,074

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยน (75,962,243) 21,575,220 14,387 (929)

รายไดอื้�น 30 25,172,822 6,582,657 25,250 7,140

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 723,797,750 727,166,477 8,873,411 10,956,285

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (174,551,358) (150,576,916) (7,429,533) (5,576,624)

ตน้ทุนทางการเงิน 31 (218,596,888) (245,092,619) (57,234,345) -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 330,649,504 331,496,942 (55,790,467) 5,379,661

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 32 11,230,257 (14,276,455) 1,532,720 (1,082,438)

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 341,879,761 317,220,487 (54,257,747) 4,297,223

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 341,879,761 317,220,487 (54,257,747) 4,297,223

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 341,879,761 317,220,487 (54,257,747) 4,297,223

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

341,879,761 317,220,487 (54,257,747) 4,297,223

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 341,879,761 317,220,487 (54,257,747) 4,297,223

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

341,879,761 317,220,487 (54,257,747) 4,297,223

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท) 33 0.04 0.03 (0.01) 0.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 100 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ทุนจดทะเบียน ส่วนตํ�ากว่าทุนจาก รวมส่วน

ที�ออกและชําระ กาํไรสะสม การรวมธุรกจิภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว - ยงัไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดยีวกนั ของบริษัทใหญ่ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 4,578,999,980 1,015,525,222 (22,886,961) 5,571,638,241 5,571,638,241

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - 341,879,761 - 341,879,761 341,879,761

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 4,578,999,980 1,357,404,983 (22,886,961) 5,913,518,002 5,913,518,002

ทุนจดทะเบียน ส่วนตํ�ากว่าทุนจาก รวมส่วน

ที�ออกและชําระ กาํไรสะสม การรวมธุรกจิภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

เต็มมูลค่าแล้ว - ยงัไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดยีวกนั ของบริษัทใหญ่ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (ตามที�รายงานไว้เดมิ) 4,578,999,980 554,905,751 (20,311,832) 5,113,593,899 5,113,593,899

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงวธีิการบญัชี 41 - (91,396,539) - (91,396,539) (91,396,539)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (หลงัปรับใหม่) 4,578,999,980 463,509,212 (20,311,832) 5,022,197,360 5,022,197,360

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - (2,575,129) (2,575,129) (2,575,129)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับใหม่) - 317,220,487 - 317,220,487 317,220,487

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (หลงัปรับใหม่) 4,578,999,980 780,729,699 (22,886,961) 5,336,842,718 5,336,842,718

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 100 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

7



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ทุนจดทะเบียน

ที�ออกและชําระ กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วน

เต็มมูลค่าแล้ว - ยงัไม่ได้จัดสรร ของเจ้าของ

4,578,999,980 (10,542,173) 4,568,457,807

ขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด - (54,257,747) (54,257,747)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 4,578,999,980 (64,799,920) 4,514,200,060

ทุนจดทะเบียน

ที�ออกและชําระ กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วน

เต็มมูลค่าแล้ว - ยงัไม่ได้จัดสรร ของเจ้าของ

4,578,999,980 3,601,892 4,582,601,872

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - 4,297,223 4,297,223

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 4,578,999,980 7,899,115 4,586,899,095

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 100 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ยอดคงเหลือต้นงวดวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวดวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

8



บริษทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 30 มิถุนายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 (ปรับใหม่) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 330,649,504 331,496,942 (55,790,467) 5,379,661

รายการปรับปรุง

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น

ของลูกหนี�สัญญาเช่าการเงิน 8 76,156,291 (22,051,184) - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือเนื�องจากไฟไหม้ 9 7,995,257 - - -

คา่เสื�อมราคา 14 231,255,084 232,974,489 295,254 31,156

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 14 3,244,554 2,328,025 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรเนื�องจากไฟไหม้ 14 2,601,629 - - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยถ์าวรเนื�องจากไฟไหม้ 14 1,455,748 - - -

คา่ตดัจาํหน่าย 15, 16 32,004,668 31,946,124 - -

ประมาณการคา่ซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามขอ้ตกลงสัมปทาน 22 3,930,968 3,542,729 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 700,163 1,285,014 204,523 19,193

ดอกเบี�ยรับ 30 (1,735,696) (1,580,108) (25,250) (7,140)

ตน้ทุนทางการเงิน

- ดอกเบี�ยจ่ายหุน้กู้ 31 48,932,055 - 48,932,055 -

- ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้มื 31 156,159,900 236,414,131 843,215 -

- ดอกเบี�ยจ่ายหนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 31 14,300 41,785 - -

- ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงหุน้กูร้อตดัจ่าย 31 7,459,075 - 7,459,075 -

- ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืรอตดัจ่าย 31 6,031,558 8,636,703 - -

906,855,058 825,034,650 1,918,405 5,422,870

การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (24,807,731) (29,959,555) (3,358,913) (5,463,871)

- ลูกหนี�สัญญาเช่าการเงิน 14,850,693 11,988,394 - -

- สินคา้คงเหลือ (102,734,127) (56,349,296) - -

- ภาษีมูลคา่เพิ�ม (9,645,791) 21,185,876 1,755,917 (179,272)

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (245,005) (1,580,289) (257,005) -

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 50,873,774 (19,694,493) (8,665,170) 847,893

- หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 4,044,585 313,821 2,735,793 244,685

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบี�ยรับ

และภาษีเงินไดจ่้าย 839,191,456 750,939,108 (5,870,973) 872,305

ดอกเบี�ยรับ 1,743,909 1,578,915 32,825 4,657

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (2,536,742) (1,160,050) (1,014,448) (872,102)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 838,398,623 751,357,973 (6,852,596) 4,860

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 100 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

9



บริษทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 30 มิถุนายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 (ปรับใหม่) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย)เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 34 ข) - - 700,000 (700,000)

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ�าประกนั(เพิ�มขึ�น)ลดลง 11 (23,273,736) (89,777,640) - 1,911,112

เงินสดจ่ายการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - (6,303,455) - -

เงินสดจ่ายซื�อ

- อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 13 (19,331,000) - - -

- สินทรัพยถ์าวร (130,117,937) (153,038,583) (280,436) (499,932)

- สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทาน 15 (68,517,740) - - -

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16 (60,000) (716,040) - (716,040)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (241,300,413) (249,835,718) 419,564 (4,860)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 19 (9,394,747) 170,038,000 - -

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 23 (201,696) (1,392,589) - -

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 76,083,000 136,084,565 - -

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 (464,270,487) (585,898,125) - -

เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มื 24 - (5,000,000) - -

เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด 25 (50,000,000) - (50,000,000) -

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบี�ยจ่าย (207,260,060) (229,515,725) (49,304,658) -

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย 34 ค) - - 105,100,000 -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (655,043,990) (515,683,874) 5,795,342 -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (57,945,780) (14,161,619) (637,690) -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือตน้งวด 104,496,224 5,265,195 4,157,108 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด 46,550,444 (8,896,424) 3,519,418 -

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยถ์าวร 20 62,274,765 26,648,926 - 991,451

เงินประกนัผลงาน 20 318,951 63,602 - -

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - 1,222,777 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 100 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

10
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1 ข้อมูลทั�วไป

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึ� งจดทะเบียนจดัตั�งภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยบริษทั

มหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

บริษทัมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียน เลขที� 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั�นที� 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มกิจการ”

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทั�งจากเชื�อเพลิงชีวมวล ขยะ ก๊าซธรรมชาติ และพลงังานแสงอาทิตย์

บริษทัประกอบธุรกิจในการลงทุนในบริษทัเอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกดั โดยการลงทุนร้อยละ 100 และบริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�

จาํกดั ลงทุนในบริษทัยอ่ยอีกจาํนวน 11 บริษทั ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 12 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื�อวนัที�

13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลที�นาํเสนอนี�ไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัซึ�งใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ และ

งบกระแสเงินสด) ไดน้าํเสนอในรูปแบบที�สอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึ� งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย

ฉบบัที� 1 เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ตวัเลขที�นาํมาเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อใหเ้ปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการที�เปลี�ยนแปลงไปในปี

ปัจจุบนัเท่าที�จาํเป็น

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยที�จดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.1 เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)

นโยบายการบญัชีที�ใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล เป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบญัชีที�ใช้ในการ

จดัทาํงบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

รายจ่ายที�เกิดขึ�นเป็นครั� งคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใช้จ่ายรอตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกับ

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชี

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั�งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัที�ใชก้บัผลกาํไรรวมทั�งปีที�คาดวา่จะได้

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มต้นในหรือหลงัวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

เริ�มตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15 เรื�องรายไดจ้าก

สัญญาที�ทาํกบัลูกคา้และมาตรฐานรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี�ยวขอ้งกับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขาย 

- กลุ่มกิจการรับรู้รายไดจ้ากการขายพลงังานไฟฟ้าและไอนํ�าเมื�อไดป้ฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาแลว้เสร็จโดย

การส่งมอบพลงังานไฟฟ้าและไอนํ� าเขา้สู่ระบบของลูกคา้ตามภาระที�ตอ้งปฏิบติั ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง (point in time) ซึ� ง

ไดแ้ก่รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าอตัรารับซื�อไฟฟ้าพิเศษ รายไดค่้าชดเชยกระแสไฟฟ้าส่วนเพิ�ม

และรายไดจ้ากการขายไอนํ�า

รายได้จากการให้บริการ 

- กลุ่มกิจการรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการเมื�อไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยกลุ่มกิจการเสร็จสิ�นการปฏิบติัตามภาระ

ที�ตอ้งปฏิบติั ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง (point in time) ซึ� งไดแ้ก่รายไดจ้ากการบริการกาํจดัขยะ

- กลุ่มกิจการรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการเมื�อไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยกลุ่มกิจการเสร็จสิ�นการปฏิบติัตามภาระ

ที�ตอ้งปฏิบติัตลอดช่วงเวลาหนึ�ง (over time) ซึ� งไดแ้ก่รายไดค่้าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบังคับใช้วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ�งกลุ่มกิจการ

ไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 

กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงซึ� งมี

ผลบงัคบัใชว้นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผล

กระทบของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้
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3 การประมาณการ 

ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที�มีผลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบัญชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจจะแตกต่างจากการ

ประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจที�มีนัยสําคญัมาใช้ในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

และแหล่งที�มาของขอ้มูลที�สําคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการที�มีอยู่มาใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

การวิเคราะห์เครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าและเปิดเผยดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของ

ระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี�

 ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั�งที�สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น 

 ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินซึ�งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที�ไม่สามารถ

สังเกตได)้  

กลุ่มกิจการมีนโยบายการบญัชีในการกาํหนดวา่การโอนระหวา่งระดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงวธีิการประมาณมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจใน 4 ส่วนงาน คือส่วนงานธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชื�อเพลิงชีวมวล โรงไฟฟ้าจากเชื�อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าจากเชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และกลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจใน
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือในประเทศไทย ดังนั� น ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน (คณะกรรมการบริหาร) จึงพิจารณาขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี�

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บางส่วน) (บาท)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม

(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ)

(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ)

(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ)

(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ)

(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ)

(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ)

(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ)

(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ)

(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ)

(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

รายไดจ้ากการขายและบริการ

- จงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้- เมื�อปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ�น 1,284,393,200 1,270,990,653 132,448,944 133,051,647 836,862,806 728,188,403 2,555,236 - 2,256,260,186 2,132,230,703

รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินภายใตส้ัญญาซื�อขายไฟฟ้า - - - - 205,530,661 203,102,676 - - 205,530,661 203,102,676

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน

- จงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้– ตลอดช่วงเวลาที�ตอ้งปฏิบติัตามภาระ

ที�ตอ้งปฏิบติั - - 68,517,740 - - - - - 68,517,740 -

ตน้ทุนขายและบริการ (855,286,750) (902,782,890) (70,074,486) (73,956,540) (758,550,733) (659,585,349) (3,291,707) - (1,687,203,676) (1,636,324,779)

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน - - (68,517,740) - - - - - (68,517,740) -

กาํไร (ขาดทุน)ขั�นตน้จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 429,106,450 368,207,763 62,374,458 59,095,107 283,842,734 271,705,730 (736,471) - 774,587,171 699,008,600

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยน (75,962,243) 21,575,220

รายไดอื้�น 25,172,822 6,582,657

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (174,551,358) (150,576,916)

ตน้ทุนทางการเงิน (218,596,888) (245,092,619)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 11,230,257 (14,276,455)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 341,879,761 317,220,487

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ 14) 217,915,163 221,885,308 1,805,653 1,754,460 10,328,708 9,334,721 1,205,560 - 231,255,084 232,974,489

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 15, 16) 1,662,413 1,684,549 30,106,083 30,106,083 177,628 155,492 58,544 - 32,004,668 31,946,124
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจใน 4 ส่วนงาน คือส่วนงานธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชื�อเพลิงชีวมวล โรงไฟฟ้าจากเชื�อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าจากเชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และกลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจใน

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือในประเทศไทย ดงันั�น ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน (คณะกรรมการบริหาร) จึงพิจารณาขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี�  (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) (บาท)

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ รวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 8,156,486,943 8,255,787,895 1,025,827,340 836,190,719 4,444,508,847 4,520,325,746 167,680,387 125,614,863 13,794,503,517 13,737,919,223

สินทรัพยที์�ไม่ไดปั้นส่วน 101,365,201 148,821,406

สินทรัพยท์ั�งสิ�นตามงบการเงินรวม 13,895,868,718 13,886,740,629

หนี� สินตามส่วนงาน 4,434,857,503 4,644,128,550 442,930,915 468,689,247 3,052,238,089 3,153,563,754 4,035,708 1,467,258 7,934,062,215 8,267,848,809

หนี� สินที�ไม่ไดปั้นส่วน 48,288,501 47,253,579

หนี� สินทั�งสิ�นตามงบการเงินรวม 7,982,350,716 8,315,102,388

กลุ่มกิจการมีลูกคา้หลกัสองราย ที�มีรายไดร้วมกนัสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ร้อยละ 98.50 ของรายไดข้องกลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 99.01 ) ไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ� งรับซื�อ

ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ�งรับซื�อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณานาํเสนอขอ้มูลรายไดจ้าํแนกส่วนงานใหม่ โดยแยกจงัหวะการรับรู้รายไดเ้ป็นเพื�อปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ�นและตลอดช่วงเวลาที�ปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ�น (point in time)

และตลอดช่วงเวลาที�ปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติั (over time) สาํหรับงวดสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกส่วนงานเปรียบเทียบไดมี้การจดัทาํใหม่เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงินปีปัจจุบนั 
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

เงินสดในมือ 490,352 478,183 - -
เงินฝากธนาคาร

- ประเภทกระแสรายวนั 38,423 79,452 - -
- ประเภทออมทรัพย์ 46,021,669 103,171,393 3,519,418 4,157,108

เช็คในมือ - 767,196 - -

46,550,444 104,496,224 3,519,418 4,157,108

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ณ วนัที�  30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีดอกเบี� ยในอัตราร้อยละ 0.38 ถึง 0.75 ต่อปี (31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 0.38 ถึง  0.75 ต่อปี)

7 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ 
- ออกใบแจง้หนี�แลว้

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 270,988,987 260,000,018 - -
- กิจการอื�น 1,458,078 2,659,999 - -
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

(หมายเหตุ 34 ก)) 3,264,191 620,477 9,271,550 6,420,000

275,711,256 263,280,494 9,271,550 6,420,000

ลูกหนี�การคา้
- ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี�

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 241,607,672 254,540,809 - -
- กิจการอื�น 2,080,787 3,284,883 - -
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

(หมายเหตุ 34 ก)) 2,870,007 2,953,454 - 226,000

246,558,466 260,779,146 - 226,000

ลูกหนี�การคา้จากการให้บริการภายใต้
สญัญาซื�อขายไฟฟ้า

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 289,925,122 277,152,779 - -

รวมลูกหนี�การคา้ (ยกไป) 812,194,844 801,212,419 9,271,550 6,646,000
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7 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ (ยกมา) 812,194,844 801,212,419 9,271,550 6,646,000

ลูกหนี� อื�น

- กิจการอื�น 7,671,348 7,408,415 - 4,900

ดอกเบี�ยคา้งรับ

   - สถาบนัการเงิน 43,233 51,446 181 934

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) - - - 6,822

ค่าเช่าที�ดินคา้งรับ

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) 189,078 76,459 - -

เงินทดรองจ่าย

   - พนกังาน 774,504 463,534 - -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) - 200,000 - -

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาเครื�องจกัร

- กิจการอื�น 6,518,580 6,219,328 - -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) 596,369 - - -

เบี�ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 17,705,105 8,878,649 24,090 -

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,022,668 3,250,021 2,096,035 1,381,862

เงินมดัจาํที�จะไดรั้บคืนภายในหนึ�งปี 1,214,764 1,370,704 - -

รวม 853,930,493 829,130,975 11,391,856 8,040,518
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7 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี�การคา้

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ส่วนที�ออกใบแจง้หนี�แลว้

ส่วนที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 270,988,987 260,000,018 - -

- ส่วนที�ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี� 241,607,672 254,540,809 - -

512,596,659 514,540,827 - -

- กิจการอื�น

- ส่วนที�ออกใบแจง้หนี�แลว้

ส่วนที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,458,078 179,155 - -

ส่วนที�เกินกาํหนดนอ้ยกวา่

              3 เดือน - 2,480,844 - -

- ส่วนที�ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี� 2,080,787 3,284,883 - -

3,538,865 5,944,882 - -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) 

- ส่วนที�ออกใบแจง้หนี�แลว้

ส่วนที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,264,191 620,477 9,271,550 6,420,000

- ส่วนที�ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี� 2,870,007 2,953,454 - 226,000

6,134,198 3,573,931 9,271,550 6,646,000

ลูกหนี�การคา้จากการให้บริการภายใต้

สญัญาซื�อขายไฟฟ้า

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- ส่วนที�ออกใบแจง้หนี�แลว้

ส่วนที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 152,656,892 143,881,400 - -

- ส่วนที�ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี� 137,268,230 133,271,379 - -

289,925,122 277,152,779 - -

      รวม 812,194,844 801,212,419 9,271,550 6,646,000

กลุ่มกิจการมีระยะเวลาชาํระหนี�สาํหรับลูกหนี�การคา้ที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระตามปกติคือ 30 วนั 
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8 ลูกหนี�สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมได้ก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที�จังหวดัฉะเชิงเทราเสร็จสิ� นและได้เริ� มขายไฟฟ้าตามสัญญาซื� อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดพิ้จารณาสัญญาซื�อขายไฟฟ้าฉบับดงักล่าวตามการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 “เรื� อง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่” แลว้พบว่าสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

ฉบบัดงักล่าวมีลกัษณะเป็นสัญญาเช่าการเงิน ดงันั�นผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการจึงบนัทึกโอนอาคารและอุปกรณ์มาเป็นลูกหนี� สัญญาเช่า

การเงินและแสดงสุทธิดว้ยรายไดท้างการเงินรอการรับรู้ และรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้าฉบบัดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายได้

จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สัญญาซื�อขายไฟฟ้าและรายไดจ้ากการให้บริการภายใต้สัญญาซื�อขายไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในรายได้

จากการขายและบริการ 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี� สัญญาเช่าการเงิน 10,161,788,279 10,638,854,505 - -

หกั  รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (6,830,531,709) (7,216,590,951) - -

3,331,256,570 3,422,263,554 - -

หกั  ส่วนที�ถึงกาํหนดรับชาํระ

ภายในหนึ�งปี (สุทธิ) (96,067,949) (97,940,417) - -

3,235,188,621 3,324,323,137 - -

หกั  ส่วนที�ถึงกาํหนดรับชาํระ

เกินกวา่หนึ�งปีแต่ไม่เกิน 5 ปี (134,536,699) (129,682,113) - -

ส่วนที�ถึงกาํหนดรับชาํระเกิน 5 ปี 

แต่ไม่เกิน 25 ปี 3,100,651,922 3,194,641,024 - -

ณ วันที�  30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีลูกหนี� สัญญาเช่าการเงินค้างชําระ 2 เดือน เป็นจํานวนเงิน 72,542,430 บาท  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : คา้งชาํระ 2 เดือน เป็นจาํนวน 74,136,688 บาท) 
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8 ลูกหนี�สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) (ต่อ)

ลูกหนี� สัญญาเช่าการเงินและรายไดท้างการเงินรอการรับรู้มีรายการเคลื�อนไหวสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

และสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

(ตรวจสอบแล้ว) 

ลูกหนี�สัญญาเช่า รายได้ทางการเงิน ลูกหนี�สัญญาเช่า รายได้ทางการเงิน

การเงิน รอการรับรู้ รวม การเงิน รอการรับรู้ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 10,638,854,505 (7,216,590,951) 3,422,263,554 11,117,638,320 (7,664,092,382) 3,453,545,938

รับเงินจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (220,038,021) - (220,038,021) (437,753,439) - (437,753,439)

รับรู้เป็นรายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงิน

ภายใตส้ัญญาซื�อขายไฟฟ้า - 205,530,661 205,530,661 - 421,701,994 421,701,994

ปรับปรุงรายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินภายใตส้ัญญา

ซื�อขายไฟฟ้าจากกระแสเงินสดรับที�ลดลง

เนื�องจากการผลิตไม่ถึงกาํลงัการผลิตขั�นตํ�า - - - (4,678,348) - (4,678,348)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริง (2,776,968) 2,433,635 (343,333) (1,459,401) 1,177,406 (281,995)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (254,251,237) 178,094,946 (76,156,291) (34,892,627) 24,622,031 (10,270,596)

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 10,161,788,279 (6,830,531,709) 3,331,256,570 10,638,854,505 (7,216,590,951) 3,422,263,554

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการภายใตสั้ญญาซื�อขายไฟฟ้า

เป็นจาํนวน 825,351,580 บาท (หมายเหตุ 29) และรายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินภายใตสั้ญญาซื�อขายไฟฟ้าเป็นจาํนวน 205,503,661 บาท 

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�จะไดรั้บทั�งสิ�นภายใตสั้ญญาเช่าการเงินขา้งตน้ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 503,741,090 516,578,149 - -
ครบกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,724,794,635 1,769,765,835 - -
ครบกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี

แต่ไม่เกิน 25 ปี 7,933,252,554 8,352,510,521 - -

10,161,788,279 10,638,854,505 - -
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9 สินค้าคงเหลือ  

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

วตัถุดิบเชื�อเพลิง 125,532,217 41,354,876 - -

วสัดุสิ�นเปลือง 14,163,601 11,501,944 - -

ชิ�นส่วนอะไหล่ 50,552,327 42,652,455 - -

190,248,145 95,509,275 - -

เมื�อวนัที�  3 มีนาคม พ.ศ.2562 ได้เกิดเหตุเพลิงไหมพื้�นที�จัดเก็บวตัถุดิบเชื�อเพลิงของบริษัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ� ง คือ บริษัท

แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จาํกดั เนื�องจากมีสะเก็ดไฟจากไฟไหมพื้�นที�ป่าบริเวณใกลเ้คียงโรงไฟฟ้าของบริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าว

ปลิวมาตกใส่กองเชื�อเพลิง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อวตัถุดิบเชื�อเพลิงซึ� งบริษทัย่อยไดต้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบเชื�อเพลิงเป็นจาํนวน 7.99 

ลา้นบาท และอุปกรณ์บางส่วน (หมายเหตุ 14) จาํนวน 4.06 ลา้นบาท รวมมูลค่าทั�งสิ�น 12.05 ลา้นบาท ทาํให้ตอ้งหยุดการผลิตไฟฟ้า

ชั�วคราวในระหวา่งที�ทาํการดบัไฟ โดยสามารถควบคุมเพลิงไดใ้นวนัที� 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 และหลงัจากนั�นสามารถกลบัมาดาํเนินการ

ผลิตไฟฟ้าไดต้ามปกติ ทั�งนี� บริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวไดมี้การทาํประกนัภยัครอบคลุมมูลค่าความเสียหายของสินทรัพยด์งักล่าว

ขา้งตน้ ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยโดยออ้มไดรั้บเงินชดเชยค่าความเสียหายบางส่วนเป็นจาํนวน 7.00 ลา้นบาท 

10 ภาษีมูลค่าเพิ�ม (สุทธิ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งรับ 5,701,313 4,692,640 - 1,243,305

ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งจ่าย (18,054,075) (21,967,850) (556,910) -

ภาษีซื�อยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16,399,623 10,044,499 432,485 201,637

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (31,271,190) (29,639,409) (606,550) (420,000)

(27,224,329) (36,870,120) (730,975) 1,024,942

แสดงเป็นสินทรัพย ์(สุทธิ) 5,081,218 4,541,998 - 1,024,942

แสดงเป็นหนี� สิน (สุทธิ) (32,305,547) (41,412,118) (730,975) -
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11 เงินฝากสถาบันการเงินที�ติดภาระคํ�าประกนั 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

เพื�อคํ�าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

กบัสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 24) 

   - เงินฝากธนาคาร 

       - ประเภทออมทรัพย์ 347,455,259 324,183,359 - -

347,455,259 324,183,359 - -

เพื�อคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

   - เงินฝากธนาคาร 

       - ประเภทออมทรัพย์ 801,836 - - -

   - บตัรเงินฝากธนาคาร - 800,000 - -

801,836 800,000 - -

348,257,095 324,983,359 - -

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ติดภาระคํ�าประกนัของกลุ่มกิจการ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จาํนวน 348,257,095 บาท (31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2561 : 324,183,359 บาท) เป็นบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินที�เปิดไวเ้พื�อรับชาํระเงินตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้าที�กลุ่มกิจการ

ใชเ้พื�อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัตามที�ระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับสาํรองเงินไวเ้พื�อใหเ้พียงพอในการชาํระคืน

เงินต้นและดอกเบี� ย และสํารองเพื�อการซ่อมแซมบาํรุงรักษาโครงการ เงินสํารองดงักล่าวกันจากรายได้ค่าขายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม 

การเบิกถอนเงินฝากสถาบนัการเงินดงักล่าวสามารถเบิกใชไ้ดห้ากไดรั้บอนุมติัจากสถาบนัการเงิน 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ติดภาระคํ�าประกนั ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีอตัราดอกเบี�ยดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ 0.38 ถึง 0.90 0.38 ถึง 0.90 - -

บตัรเงินฝากธนาคาร - 1.40 - -



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทุนจดทะเบียน ทุนที�ชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน เงินปันผลรับสําหรับงวดหกเดือน 

สถานที�ประกอบ  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ธุรกิจ/  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

ประเทศที� พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บริษัทย่อยโดยตรง จดทะเบียนจัดตั�ง ลักษณะธุรกิจ บาท บาท บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

บริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกดั ประเทศไทย ลงทุนในบริษทัต่างๆ 6,500,000,000 6,500,000,000 6,068,000,000 6,068,000,000 100.00 100.00 6,067,999,980 6,067,999,980 287,849,289 126,397,400

6,067,999,980 6,067,999,980 287,849,289 126,397,400



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�  (ต่อ)

บริษทัยอ่ยโดยออ้มทั�งหมดถือหุ้นโดยบริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกดั ตามรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิเฉพาะกิจการ เงนิปันผลรับสําหรับงวดหกเดือน -
ทุนจดทะเบียน ทุนที�ชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น วธีิราคาทุน บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี� ัจํากัด

สถานที�ประกอบ
(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ)
(ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ)
ธุรกิจ/ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

ประเทศที� พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บริษัทย่อยโดยอ้อม จดทะเบียนจดัตั�ง ลักษณะธุรกิจ บาท บาท บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้าที�จงัหวดัชลบุรี ร้อยเอด็ 
และกาญจนบุรี 2,000,000,000 2,000,000,000 1,632,635,000 1,606,985,000 100.00 100.00 1,632,634,980 1,606,984,980 86,834,189 35,347,400

บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร ประเทศไทย โรงไฟฟ้าที�จงัหวดัสุรินทร์
เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั และนครราชสีมา 1,000,000,000 1,000,000,000 955,045,000 955,045,000 100.00 100.00 955,044,970 955,044,970 65,898,103 -

บริษทั แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จาํกดั ประเทศไทย ถือครองสญัญาซื�อขายไฟฟ้าที�
จงัหวดัอาํนาจเจริญ 10,000,000 4,000,000 5,500,000 4,000,000 100.00 100.00 5,499,960 3,999,970 - -

บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้าที�จงัหวดัหนองคาย 
   อุบลราชธานี ขอนแก่นและสญัญา 

ซื�อขายไฟฟ้าที�จงัหวดักระบี� 1,850,000,000 1,650,000,000 1,700,000,000 1,556,000,000 100.00 100.00 1,701,700,000 1,557,700,000 89,616,999 -
บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จาํกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้าที�จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1,500,000,000 1,500,000,000 1,463,500,000 1,463,500,000 100.00 100.00 1,463,500,000 1,463,500,000 - 56,550,000
บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ ประเทศไทย โรงไฟฟ้าที�จงัหวดัขอนแก่น

แพลนท ์จาํกดั 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 100.00 100.00 501,370,000 501,370,000 45,499,998 34,500,000
บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จาํกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้าที�จงัหวดัลาํปาง 500,000,000 500,000,000 490,800,000 490,800,000 100.00 100.00 452,800,000 452,800,000 - -
บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ที�จงัหวดัชลบุรี และนครราชสีมา 200,000,000 200,000,000 200,000,000 147,066,000 100.00 100.00 198,700,000 157,706,000 - -
บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ประเทศไทย ถือครองที�ดินและสญัญาซื�อขายไฟฟ้า

ที�จงัหวดัลพบุรี 150,000,000 150,000,000 75,649,000 51,958,000 100.00 100.00 73,849,000 50,158,000 - -
บริษทั เพาเวอร์ ซพัพลาย แอนด ์ ประเทศไทย ให้บริการดา้นวิศวกรรมซ่อมบาํรุง

เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จาํกดั โรงไฟฟ้า 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100.00 100.00 19,999,970 19,999,970 - -
บริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จาํกดั ประเทศไทย ถือครองที�ดินและสญัญาซื�อขายไฟฟ้า

ที�จงัหวดัปราจีนบุรี 200,000,000 200,000,000 50,750,000 50,750,000 100.00 100.00 46,781,980 46,781,980 - -

7,051,880,860 6,816,045,870 287,849,289 126,397,400

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการมีการทบทวนค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจากผลดาํเนินงานที�ผา่นมาและคาดวา่จะเกิดขึ�นในอนาคตของบริษทัยอ่ย รวมทั�งปัจจยัอื�นๆ (ถา้มี)

หุ้นทั�งหมดของบริษทัยอ่ยโดยตรงและบริษทัยอ่ยโดยออ้มจาํนวนทั�งสิ�น 7 บริษทั ไดน้าํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้ (หมายเหตุ 19, 24 และ 25)



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

เกณฑใ์นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวม  

1) บริษัทนาํขอ้มูลทางการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมตั�งแต่วนัที�ไดม้า (วนัที�บริษทัมีอาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัที�บริษทัสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น

2) กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการที�ถูกนาํมารวมดว้ยมูลค่า

ตามบญัชีของกิจการที�ถูกนาํมารวมเฉพาะสัดส่วนที�เคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าที�แสดงอยูใ่นขอ้มูลทางการเงินรวม

ของบริษทัใหญ่ลาํดบัที�สูงสุดที�ตอ้งจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัที�มีการรวม

ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ� นตั�งแต่วนัตน้งวดในขอ้มูล

ทางการเงินงวดก่อนที�นาํมาเปรียบเทียบซึ� งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที�

ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี อย่างไรก็ตามหากกลุ่มกิจการมีขอ้จาํกดัในการจดัเตรียมขอ้มูลเพื�อปรับปรุงขอ้มูลทางการเงินยอ้นหลงั

ทาํให้กลุ่มกิจการไม่สามารถปรับปรุงรายการยอ้นหลงัสําหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กลุ่มกิจการจะปฏิบติัตาม

ข้อยกเวน้ที�ก ําหนดไวใ้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที�  8 เรื� อง นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผดิพลาด โดยปรับปรุงรายการไปขา้งหนา้ตามวธีิการเปลี�ยนทนัที

3) รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัย่อยสิ�นสุดวนัเดียวกันกับของบริษทั ซึ� งรอบระยะเวลาบัญชีที�นาํมาใช้ในการจดัทาํข้อมูลทาง

การเงินรวมเริ�มตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ยกเวน้บริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จาํกดั ซึ� งมี

รอบระยะเวลาบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงิน

ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื�อใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวม

4) ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนที�ไม่ไดเ้ป็นของกลุ่มกิจการ

ไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

การอนุมัติการออกหุ้นใหม่และเรียกชําระค่าหุ้นเพิ�มเติม

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 

เรียกชาํระค่าหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 5.30 บาท 

ต่อหุน้ เป็น 10.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 94,000,000 บาท ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ครั� งที� 2/2562 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 มีมติใหเ้รียก

ชาํระค่าหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 5.30 บาท 

ต่อหุ้น เป็น 5.67 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 7,400,000 บาท บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน

ดงักล่าวทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด ครั� งที� 3/2562 เมื�อวนัที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีมติให้เรียก

ชาํระค่าหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 5.67 บาทต่อหุ้น

เป็น 6.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 22,600,000 บาท บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกัด ได้จ่ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน

ดงักล่าวทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

การอนุมัติการออกหุ้นใหม่และเรียกชําระค่าหุ้นเพิ�มเติม (ต่อ)

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั (ต่อ)

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ครั� งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 10 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติให้เรียก

ชาํระค่าหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 6.80 บาท 

ต่อหุ้น เป็น 8.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 28,400,000 บาท บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกัด ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน

ดงักล่าวทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีมติใหเ้รียก

ชาํระค่าหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 8.22 บาท 

ต่อหุ้น เป็น 8.97 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 15,000,000 บาท บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกัด ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน

ดงักล่าวทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด ครั� งที� 7/2562 เมื�อวนัที� 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีมติให้เรียก

ชาํระค่าหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 8.97 บาท 

ต่อหุ้น เป็น 10.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 20,600,000 บาท บริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกัด ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน

ดงักล่าวทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด ครั� งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อนุมติัให้เพิ�มทุน  

โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวนเงิน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และ

อนุมติัให้สามารถเรียกให้ผูถื้อหุ้นชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทุนในครั� งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และสามารถทยอยเรียกชาํระ

เพิ�มเติมไดโ้ดยไม่จาํกัดครั� งจนเต็มมูลค่า บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกัด ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนจาํนวน 20,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 50,000,000 บาท ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด 

ไดด้าํเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

การอนุมัติการออกหุ้นใหม่และเรียกชําระค่าหุ้นเพิ�มเติม (ต่อ)

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั เรียกชาํระค่า

หุ้นสามัญที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 7.94 บาทต่อหุ้น 

เป็น 10.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 40,994,000 บาทภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั ครั� งที� 2/2562 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 มีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้น

สามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 7.94 บาทต่อหุ้น เป็น 

8.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 3,184,000 บาท บริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกัด ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าว

ทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอซีอี โซลาร์ จาํกัด ครั� งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 10 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้น

สามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 8.10 บาทต่อหุ้น เป็น 

8.69 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 11,741,000 บาท บริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกดั ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าว

ทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้น

สามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 8.69 บาทต่อหุ้น เป็น 

9.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 24,079,000 บาท บริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกดั ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าว

ทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกัด ครั� งที� 7/2562 เมื�อวนัที� 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้น

สามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 9.90 บาทต่อหุ้น เป็น 

10.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 1,990,000 บาท บริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกดั ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าว

ทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกัด 

เรียกชาํระค่าหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 14,900,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 3.42 บาท 

ต่อหุน้ เป็น 10.00 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 98,042,000 บาทภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ครั� งที� 3/2562 เมื�อวนัที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีมติให้เรียกชาํระ

ค่าหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 14,900,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 3.42 บาทต่อหุ้น 

เป็น 4.43 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 15,049,000 บาท บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกัด ได้จ่ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน

ดงักล่าวทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

การอนุมัติการออกหุ้นใหม่และเรียกชําระค่าหุ้นเพิ�มเติม (ต่อ)

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั (ต่อ)

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ครั� งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 10 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติให้เรียกชาํระ

ค่าหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 14,900,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 4.43 บาทต่อหุ้น 

เป็น 5.01 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 8,642,000 บาท บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกัด ได้จ่ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน

ดงักล่าวทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด ครั� งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 10 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติให้เรียก

ชาํระค่าหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 95,000,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 5.863 บาท

ต่อหุ้น เป็น 5.913 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 4,750,000 บาท บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกัด ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน

ดงักล่าวทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีมติให้เรียก

ชาํระค่าหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 95,000,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดิม 5.913 บาทต่อหุ้น 

เป็น 6.133 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 20,900,000 บาท บริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกัด ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าว

ทั�งจาํนวนแลว้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จาํกดั

ที�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นบริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จาํกัด ครั� งที�  1/2562 เมื�อวนัที� 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อนุมัติให้เพิ�มทุน

โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวนเงิน 6,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และ

อนุมติัให้สามารถเรียกให้ผูถื้อหุ้นชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทุนในครั� งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และสามารถทยอยเรียกชาํระเพิ�มเติม

ไดโ้ดยไม่จาํกดัครั� งจนเตม็มูลค่า บริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกดั ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนจาํนวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท 

คิดเป็นจาํนวน 1,500,000 บาท ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทั แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จาํกดั ไดด้าํเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์

แลว้เมื�อวนัที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

การจ่ายเงินปันผล

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดัครั� งที� 2/2562 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ

ให้บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้น

ของบริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท โดยจ่ายตามสัดส่วนมูลค่าหุ้นที�ไดรั้บชาํระแลว้ คิดเป็น

จาํนวนเงิน 67,493,370 บาท พร้อมทั�งอนุมติัให้จดัสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 7,517,000 บาท เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย บริษทั 

แอ๊ดวานซ์ คลีนเพาเวอร์ จาํกดั ไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทั�งหมดแลว้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดัครั� งที� 7/2562 เมื�อวนัที� 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้

บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้น

ของบริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจ่ายตามสัดส่วนมูลค่าหุ้นที�ไดรั้บชาํระแลว้ คิดเป็น

จาํนวนเงิน 19,348,820 บาท พร้อมทั�งอนุมติัให้จดัสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 5,348,000 บาท เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย บริษทั 

แอ๊ดวานซ์ คลีนเพาเวอร์ จาํกดั ไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทั�งหมดแลว้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกัดครั� งที� 2/2562 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  

มีมติเห็นชอบให้บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกัด จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ในอตัราหุ้นละ 0.48 บาท โดยจ่าย

ตามสัดส่วนมูลค่าหุ้นที�ได้รับชาํระแล้ว คิดเป็นจาํนวนเงิน 45,842,160 บาท พร้อมทั� งอนุมติัให้จดัสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 

12,225,000 บาท เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

ทั�งหมดแลว้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกัดครั� งที� 5/2562 เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

มีมติเห็นชอบให้บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกัด จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วนัที� 

31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท โดยจ่าย

ตามสัดส่วนมูลค่าหุ้นที�ได้รับชาํระแล้ว คิดเป็นจาํนวนเงิน 20,055,945 บาท พร้อมทั� งอนุมติัให้จดัสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 

9,595,000 บาท เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น

ทั�งหมดแลว้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกดัครั� งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 10 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติ

เห็นชอบให้บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกดั ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท โดยจ่ายตามสัดส่วน

มูลค่าหุ้นที�ไดรั้บชาํระแลว้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 22,500,000 บาท พร้อมทั�งอนุมติัให้จดัสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 4,779,000 บาท 

เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกัด ไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นทั�งหมดแลว้ใน

เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดัครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีมติ

เห็นชอบให้บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกัด จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วนัที�  31 มีนาคม  

พ.ศ. 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกดั ในอตัราหุ้นละ 0.46 บาท โดยจ่ายตามสัดส่วน

มูลค่าหุ้นที�ไดรั้บชาํระแลว้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 23,000,000 บาท พร้อมทั�งอนุมติัให้จดัสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 5,966,000 บาท 

เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดัไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ทั�งหมดแลว้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ครั� งที� 7/2562 เมื�อวนัที� 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ

ให้บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ให้แก่

ผูถื้อหุ้นของบริษทั แอ๊ดวานซ์ อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท โดยจ่ายตามสัดส่วนมูลค่าหุ้นที�

ได้รับชาํระแล้ว คิดเป็นจาํนวนเงิน 89,617,000 บาท พร้อมทั� งอนุมติัให้จัดสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 6,670,000 บาท เป็นทุน

สํารองตามกฎหมาย บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด ไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นทั�งหมดแลว้ในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2562 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (สุทธิ) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (สุทธิ) ของกลุ่มกิจการ คือ ที�ดินที�มีไวใ้หเ้ช่าและที�ดินที�ยงัไม่มีวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน ซึ�งมีรายการ

เคลื�อนไหวสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม 

บาท 

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 

ราคาทุน 110,974,562

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (10,302,687)

ราคาตามบญัชีสุทธิ 100,671,875

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 100,671,875

ซื�อสินทรัพย์ 19,331,000

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 120,002,875

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ราคาทุน 130,305,562

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (10,302,687)

ราคาตามบญัชีสุทธิ 120,002,875
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13 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (สุทธิ) (ต่อ)

เมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มไดด้าํเนินการซื�อที�ดินอาํเภอนครหลวง

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํนวน 19,331,000 บาท เพื�อวตัถุประสงค์ในการยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาประมูลการจดัหาเอกชน

มาลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า ณ ตาํบลบางระกาํ อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ต่อมาเมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวไดรั้บหนังสือแจง้ผลการประมูลว่าไม่ไดรั้บคดัเลือก แมว้่าจะเป็นผูมี้คุณสมบติัและขอ้เสนอ

ทางเทคนิคครบถว้น แต่ไม่เป็นผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด ดงันั�นที�ดินดงักล่าว ซึ� งเคยเป็นที�ดินที�มีวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอ้เสนอและเสนอ

ราคาประมูลการจดัหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า จึงกลายเป็นที�ดินที�ไม่มีวตัถุประสงค์ในการใช ้ณ ปัจจุบนั และ

แสดงรวมอยูใ่นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

ณ วนัที�  30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ทบทวนค่าเผื�อการด้อยค่าของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของบริษทัย่อยโดยออ้ม 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทั แอ๊ดวานซ์ 

เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกัด แลว้เห็นสมควรให้ยงัคงมีการบนัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าจาํนวน 7,461,387 บาท และ 2,841,300 บาท 

ตามลาํดบั รวมเป็นจาํนวนทั�งสิ�น 10,302,687 บาท  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนที�ทาํการประเมินมีมูลค่ายุติธรรมในงบการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน 

104,703,450 บาท  

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนที�มีราคาทุนจาํนวน 30,891,137 บาท (31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2561 : 30,891,137 บาท) ไปจดจาํนองเพื�อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 24)

จาํนวนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ 

พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท

รายไดค่้าเช่า - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ง)) 66,054 66,054

กลุ่มกิจการไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานโดยตรงที�เกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกจิการ 

บาท บาท 

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 

ราคาทุน 10,049,533,132 1,713,037

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (1,862,952,920) (311,450)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (57,156,035) -

ราคาตามบญัชีสุทธิ 8,129,424,177 1,401,587

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 8,129,424,177 1,401,587

ซื�อสินทรัพย์ 96,894,128 280,436

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (4,700,903) -

- ค่าเสื�อมราคาสะสม 1,456,349 -

ค่าเสื�อมราคา (231,255,084) (295,254)

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยเ์นื�องจากไฟไหม ้(หมายเหตุ 9) - ราคาทุน  (4,164,826) -

- ค่าเสื�อมราคาสะสม 1,563,197 -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์นื�องจากไฟไหม ้(หมายเหตุ 9) (1,455,748) -

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 7,987,761,290 1,386,769

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ราคาทุน 10,137,561,531 1,993,473

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (2,091,188,458) (606,704)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (58,611,783) -

ราคาตามบญัชีสุทธิ 7,987,761,290 1,386,769
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14 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ)

รายการการดอ้ยค่าของที�ดินและสินทรัพยมี์การเคลื�อนไหวสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ตรวจสอบแล้ว)   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561  เพิ�มขึ�น พ.ศ. 2562 

บาท บาท บาท 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของที�ดินที�ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน

ในบริษทัยอ่ยโดยออ้มคือ 

- บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั (14,497,500) - (14,497,500)

- บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จาํกดั (9,931,750) - (9,931,750)

- บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั (4,050,070) - (4,050,070)

(28,479,320) - (28,479,320)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าออกแบบงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ในบริษทัยอ่ยโดยออ้มคือ 

- บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั (28,676,715) - (28,676,715)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์นื�องจากไฟไหม้

ในบริษทัยอ่ยโดยออ้มคือ 

- บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จาํกดั - (1,455,748) (1,455,748)

รวม (57,156,035) (1,455,748) (58,611,783)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไดน้าํที�ดิน อาคารและเครื�องจกัร (รวมที�ดิน อาคารและเครื�องจกัรภายใตสั้ญญาซื�อขายไฟฟ้า

ที�จดัประเภทไปเป็นลูกหนี� สัญญาเช่าการเงินและสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทาน) ที�มีราคาทุนจาํนวน 13,346,800,844 บาท 

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 13,309,734,857 บาท) ไปจดจาํนองและจาํนําเพื�อเป็นหลักทรัพยค์ ํ� าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

(หมายเหตุ 24) ตามเงื�อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมที�ก ําหนดให้กลุ่มกิจการต้องนําที�ดินและสิ� งปลูกสร้างบนที� ดินไปจดจาํนองและ 

นาํเครื�องจกัรที�ใชใ้นโรงไฟฟ้าไปจดจาํนาํกบัสถาบนัการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีที�ดินที�เป็นที�ดินที�ยงัไม่ได้ดาํเนินงานซึ� งมีมูลค่า

ตามบญัชีสุทธิ 640,289,184 บาท (ราคาทุน 668,768,504 บาท หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า 28,479,320 บาท) เป็นที�ดินของกลุ่มกิจการ

ที�มีวตัถุประสงค์เพื�อจะใช้สร้างโรงไฟฟ้าซึ� งกลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างการพิจารณายกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและ

คืนสัญญาซื�อขายไฟฟ้าพร้อมขยายวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยต์ามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า (หมายเหตุ 38.9) และปลูกพืช

พลงังานสําหรับใช้เป็นเชื�อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าในอนาคต ดงันั�นที�ดินดงักล่าวจึงไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและ

แสดงรวมอยูใ่นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในขอ้มูลทางการเงินรวม
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สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่าประกอบดว้ยอุปกรณ์ซึ� งรวมแสดงในรายการขา้งตน้ ประกอบดว้ยรายละเอียด

ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 1,664,560 1,664,560

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (424,661) (325,482)

ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,239,899 1,339,078

15 สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน (สุทธิ)

สัญญาที� 1 : สัญญารับจา้งทาํงานกาํจดัขยะกบัเทศบาลนครขอนแก่น

เมื�อวนัที� 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด ซึ� งเป็นบริษทัย่อยโดยออ้มไดเ้ขา้ทาํสัญญากับเทศบาล

นครขอนแก่นในการรับจ้างทาํงานกาํจัดขยะตามโครงการบริหารจดัการและกาํจดัขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอย

เป็นพลงังานไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวนัที�ลงนามในสัญญา ซึ� งกาํหนดให้บริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวก่อสร้างอาคารและ

ระบบกาํจดัขยะตามที�ระบุในสัญญาบนพื�นที�เช่าจากเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีระยะเวลาการเช่าตามสัญญาการรับจา้งทาํงาน

กาํจดัขยะ อาคาร เครื�องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ� ของเทศบาลนครขอนแก่นเมื�อครบกาํหนดในสัญญาดงักล่าว

โดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนี�บริษทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งตามที�ระบุไวใ้นสัญญาที�เกี�ยวขอ้ง

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการพิจารณาสัญญาฉบบัดงักล่าวตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 “เรื�อง ขอ้ตกลง

สัมปทานบริการ” แลว้พบว่าสัญญาดงักล่าวมีลกัษณะอยู่ภายใตข้อบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�  

ดงันั�น ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการจึงรับรู้สิทธิการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 886,850,976 บาท เพื�อ

เป็นสิ�งตอบแทนจากการก่อสร้างสินทรัพยต์ามขอ้ตกลงสัมปทานและตดัจาํหน่ายสิทธิดงักล่าวตลอดอายสัุมปทาน

นอกจากนี� บริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวจะตอ้งบนัทึกประมาณการค่าซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามสัมปทานตามภาระผูกพนัตามสัญญา

สัมปทานในการปรับปรุงซ่อมแซมให้สินทรัพยต์ามขอ้ตกลงสัมปทานอยู่ในสภาพที�จะสามารถให้บริการไดต้ามที�ระบุในสัญญา

สัมปทาน (หมายเหตุ 22) 
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15 สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน (สุทธิ) (ต่อ)

สัญญาที� 2 :สัญญารับจา้งทาํงานกาํจดัขยะกบัเทศบาลเมืองกระบี�

เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัเทศบาล

เมืองกระบี�ในการรับจา้งทาํงานกาํจดัขยะตามโครงการบริหารจดัการและกาํจดัขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น

พลงังานไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัที�ลงนามในสัญญา ซึ� งกาํหนดให้บริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวก่อสร้างอาคารและ

ระบบกาํจดัขยะตามที�ระบุในสัญญาบนพื�นที�เช่าจากเทศบาลเมืองกระบี� โดยมีระยะเวลาการเช่าตามสัญญาการรับจา้งทาํงานกาํจดั

ขยะ อาคาร เครื�องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ� ของเทศบาลเมืองกระบี�เมื�อครบกาํหนดในสัญญาดงักล่าวโดยไม่คิด

มูลค่า นอกจากนี�บริษทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งตามที�ระบุไวใ้นสัญญาที�เกี�ยวขอ้ง 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการพิจารณาสัญญาฉบบัดงักล่าวตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 “เรื�อง ขอ้ตกลง

สัมปทานบริการ” แลว้พบว่าสัญญาดงักล่าวมีลกัษณะอยู่ภายใตข้อบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�  

ดงันั�น ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการจึงรับรู้สิทธิการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 68,517,740 บาท 

เพื�อเป็นสิ�งตอบแทนจากการก่อสร้างสินทรัพยต์ามขอ้ตกลงสัมปทาน โดย ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 การก่อสร้างดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ

รายการเคลื�อนไหวสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม 

บาท 

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 

ราคาทุน 886,850,976
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (125,868,172)

ราคาตามบญัชีสุทธิ 760,982,804

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 760,982,804

เพิ�มระหวา่งงวด (หมายเหตุ 34 ก)) 68,517,740

ค่าตดัจาํหน่าย (30,106,083)

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 799,394,461

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ราคาทุน 955,368,716

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (155,974,255)

ราคาตามบญัชีสุทธิ 799,394,461
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม

สิทธิในการใช้ โปรแกรม

ระบบสายส่ง โปรแกรม คอมพวิเตอร์

สิทธิการใช้ท่อก๊าซ กระแสไฟฟ้า คอมพวิเตอร์ ระหว่างตดิตั�ง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

(ตรวจสอบแล้ว)

ราคาทุน 1,240,000 60,235,783 295,185 895,050 62,666,018

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (84,387) (11,819,420) (43,399) - (11,947,206)

ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,155,613 48,416,363 251,786 895,050 50,718,812

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที�

30 มถุินายน พ.ศ. 2562  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 1,155,613 48,416,363 251,786 895,050 50,718,812

ซื�อสินทรัพย์ - - 60,000 - 60,000

ค่าตดัจาํหน่าย (22,136) (1,817,905) (58,544) - (1,898,585)

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 1,133,477 46,598,458 253,242 895,050 48,880,227

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ราคาทุน 1,240,000 60,235,783 355,185 895,050 62,726,018

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (106,523) (13,637,325) (101,943) - (13,845,791)

ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,133,477 46,598,458 253,242 895,050 48,880,227

ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกจิการ

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์

ระหว่างติดตั�ง
บาท

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ราคาทุน 895,050

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม -

ราคาตามบญัชีสุทธิ 895,050

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 895,050

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 895,050

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ราคาทุน 895,050

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม -

ราคาตามบญัชีสุทธิ 895,050
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17 สินทรัพย์/(หนี�สิน)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุทธิ)

สินทรัพย/์(หนี� สิน)ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (สุทธิ) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน - 1,418,730 - -

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ที�จะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 63,622,199 53,287,558 148,406 107,501

63,622,199 54,706,288 148,406 107,501

หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ที�จะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน (5,186,288) (2,498,386) (3,206,958) (3,124,064)

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ที�จะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน (39,087,853) (45,878,339) - (1,574,709)

(44,274,141) (48,376,725) (3,206,958) (4,698,773)

สินทรัพย/์(หนี� สิน)ภาษีเงินได ้

   รอตดับญัชี (สุทธิ) 19,348,058 6,329,563 (3,058,552) (4,591,272)

สินทรัพย์/(หนี�สิน)

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุทธิ)

ที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

   - สินทรัพยภ์าษีเงินได้

        รอตดับญัชี (สุทธิ) 52,133,144 43,806,330 - -

- หนี� สินภาษีเงินได้

        รอตดับญัชี (สุทธิ) (32,785,086) (37,476,767) (3,058,552) (4,591,272)

19,348,058 6,329,563 (3,058,552) (4,591,272)

สินทรัพย/์(หนี� สิน)ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คาํนวณจากผลแตกต่าง

ชั�วคราวตามวธีิหนี� สินโดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 
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17 สินทรัพย์/(หนี�สิน)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ)

สินทรัพย/์(หนี� สิน)ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี (สุทธิ) มีรายการเคลื�อนไหวสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

 สําหรับงวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สําหรับงวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

สิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที� สิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 6,329,563 16,964,654 (4,591,272) 10,465

เพิ�ม/(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน

   (หมายเหตุ 32) 13,018,495 (9,804,798) 1,532,720 (4,691,096)

เพิ�ม/(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - (830,293) - 89,359

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 19,348,058 6,329,563 (3,058,552) (4,591,272)

กลุ่มกิจการจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสําหรับขาดทุนสะสมทางภาษีไม่เกินจาํนวนที�เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไร

ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั�น 

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายจ่ายล่วงหนา้ 1,917,755 - 1,014,448 -

เงินมดัจาํ 

- กิจการอื�น 506,852 518,852 - -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

         (หมายเหตุ 34 ก)) 257,005 - 257,005 -

2,681,612 518,852 1,271,453 -
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19 เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 27,652,273 31,434,020 - -

ตั�วสัญญาใชเ้งิน 332,000,000 337,613,000 - -

359,652,273 369,047,020 - -

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ MOR ต่อปี)

และใชห้ลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัร่วมกบัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 24)

ตั�วสัญญาใชเ้งิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นตั�วสัญญาใชเ้งินในสกุลเงินบาทที�ใชห้ลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัร่วมกบัเงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 24) มีดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี ถึงร้อยละ MLR และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 90 วนั 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี ถึงร้อยละ MLR และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 90 วนั) 

ตั�วสัญญาใชเ้งินมีรายการเคลื�อนไหวสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

 สําหรับงวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สําหรับงวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

สิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที� สิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 337,613,000 293,904,000 - -

กูเ้งินเพิ�ม 566,350,000 1,962,079,000 - -

จ่ายชาํระ (571,963,000) (1,918,370,000) - -

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 332,000,000 337,613,000 - -



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

เจา้หนี�การคา้
- กิจการอื�น 53,174,782 42,288,646 - -
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) 48,102,684 15,370,268 - -

เจา้หนี�การคา้ค่าก๊าซ - กิจการอื�น 237,914,608 228,108,011 - -
เจา้หนี�ค่าหุ้น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) - 15,000,000 - -
เจา้หนี� อื�น

- กิจการอื�น 48,825,928 31,694,203 5,284,368 5,560,620
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) 8,773,110 4,116,419 48,587 -

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยถ์าวร
- กิจการอื�น 7,861,954 5,586,746 - -
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) 54,412,811 - - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย
- ค่าที�ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพคา้งจ่าย 9,435,965 17,037,419 1,400,000 4,287,339
- ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการขายไฟฟ้าคา้งจ่าย 9,417,494 9,594,835 - -
- เงินสมทบกองทุนพฒันาไฟฟ้าคา้งจ่าย 1,622,609 3,461,082 - -
- ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 2,185,825 1,962,576 - -
- ค่ากาํจดัขี�เถา้คา้งจ่าย 1,265,049 883,509 - -
- ค่านายหนา้จากการซื�อที�ดินคา้งจ่าย 2,394,469 - - -
- อื�นๆ 1,498,161 1,712,876 93,009 143,175

โบนสัคา้งจ่าย (หมายเหตุ 34 ก)) - 5,500,000 - 5,500,000
ค่าตอบแทนการใชหุ้้นเป็นหลกัประกนัคา้งจ่าย

(หมายเหตุ 34 ก)) 1,611,918 - - -
ค่าเช่าคา้งจ่าย

- กิจการอื�น 1,998,334 1,273,530 - -
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) 359,863 213,652 - -

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาคา้งจ่าย
- กิจการอื�น 12,919,847 12,352,117 - -

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย
- สถาบนัการเงิน 13,387,239 15,529,580 2,701,369 3,073,972
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) - - 1,116,589 273,374

เงินรับล่วงหนา้
- ค่าเช่าพื�นที�ตั�งเสาสญัญาณ - กิจการอื�น - 13,158 - -
- ค่าเช่าที�ดิน - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) 14,583 57,154 - -

เงินประกนัผลงาน
- กิจการอื�น 91,912 10,602 - -
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) 227,039 221,427 - -

เงินคํ�าประกนัพนกังาน 148,000 150,000 - -

517,644,184 412,137,810 10,643,922 18,838,480



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 หนี�สินหมุนเวียนอื�น

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 7,485,120 3,284,003 3,982,005 1,240,386

เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 912,066 1,053,096 41,774 47,600

ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย - 15,502 - -

8,397,186 4,352,601 4,023,779 1,287,986

22 ประมาณการค่าซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน

ประมาณการค่าซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทานมีรายการเคลื�อนไหวสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

และสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

 สําหรับงวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สําหรับงวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

สิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที� สิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 17,292,000 7,747,289 - -

ประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�น 3,930,968 9,544,711 - -

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 21,222,968 17,292,000 - -



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

43

23 หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)

หนี� สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เกิดจากการทาํสัญญาเช่าอุปกรณ์ 

ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

หนี� สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 773,168 974,864 - -

หกั ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชี (25,229) (39,529) - -

747,939 935,335 - -

หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี (สุทธิ) (384,268) (377,931) - -

363,671 557,404 - -

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นภายใตสั้ญญาเช่าการเงินขา้งตน้ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 403,392 403,392 - -

ครบกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 369,776 571,472 - -

773,168 974,864 - -



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ) ณ วนัที�  30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

รายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,616,612,443 6,004,799,930 - -

ผลกระทบจากการคาํนวณเงินกูย้มื

ตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 7,252,860 7,278,624 - -

หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืรอตดัจ่าย (54,593,270) (60,624,828) - -

5,569,272,033 5,951,453,726 - -

หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี (สุทธิ) (729,020,934) (747,059,404) - -

4,840,251,099 5,204,394,322 - -

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (สุทธิ) มีรายการเคลื�อนไหวสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และสําหรับปี
สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือน (ตรวจสอบแล้ว) สําหรับงวดหกเดือน (ตรวจสอบแล้ว)

สิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุด สิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุด

30 มิถุนายน วันที� 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน วันที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 5,951,453,726 8,229,008,091 - -

กระแสเงินสด:

กูเ้งินเพิ�มระหวา่งงวด/ปี 76,083,000 307,289,423 - -
จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ปี (464,270,487) (1,010,179,522) - -

จ่ายชาํระครบกาํหนดสัญญา - (1,585,000,000) - -

ค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืจ่าย - (5,000,000) - -
การเปลี�ยนแปลงรายการที�มิใช่เงินสด:

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการ

กูย้มืรอตดัจ่าย 6,031,558 17,761,203 - -

ผลกระทบจากการคาํนวณเงินกูย้มื

ตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง (25,764) (2,425,469) - -

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 5,569,272,033 5,951,453,726 - -



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ) (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของสัญญาเงินกูไ้ม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปจากที�เคยรายงาน

ไวใ้นงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยโดยตรงไดจ่้ายชาํระเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินครบกาํหนดตามสัญญาแลว้ อย่างไรก็ตาม ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยโดยตรงยงัไม่ได้

ทาํการไถ่ถอนหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัจากสถาบนัการเงิน

จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นภายใตสั้ญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินขา้งตน้ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 738,271,571 758,143,759 - -
ครบกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี

แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,572,812,084 2,722,715,383 - -
ครบกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี 2,305,528,788 2,523,940,788 - -

5,616,612,443 6,004,799,930 - -

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

เงินกูย้มืที�มีอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 5,616,612,443 6,004,799,930 - -

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 4.94 ถึง 5.54 4.94 ถึง 5.54 - -



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ) (ต่อ)

วงเงินสินเชื�อที�ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้

วงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

หนังสือ หนังสือ 

เงนิเบิก คํ�าประกัน เงนิเบิก คํ�าประกัน

เกินบัญชี ตั�วสัญญา หนังสือ วงเงนิกู้ ยืม และเงนิกู้ยืม เกินบัญชี ตั�วสัญญา หนังสือ วงเงนิกู้ ยืม และเงนิกู้ ยืม

ธนาคาร ใช้เงนิ คํ�าประกัน ระยะยาว ระยะสั�น ธนาคาร ใช้เงนิ คํ�าประกัน ระยะยาว ระยะสั�น

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

- ระยะเวลาเบิกถอน

ภายใน 1 ปี - - - 48,277,577 270,822,526 - - - - 338,444,620

- ระยะเวลาเบิก

ถอนเกินกว่า 1 ปี 22,347,726 162,847,575 19,058,084 - - 18,565,980 157,234,575 19,858,084 124,360,577 -

22,347,726 162,847,575 19,058,084 48,277,577 270,822,526 18,565,980 157,234,575 19,858,084 124,360,577 338,444,620

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการไม่มีสัญญาเงินกูย้มืกบัสถาบนัจึงไม่มี

วงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช้

25 หุ้นกู้ (สุทธิ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หุ้นกู้ (สุทธิ) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน ซึ�งประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

หุน้กู ้(สุทธิ) 1,433,965,210 1,476,506,135 1,433,965,210 1,476,506,135

หกั ส่วนของหุน้กูที้�ถึงกาํหนดไถ่ถอน

ในหนึ�งปี (สุทธิ) (1,433,965,210) (49,216,871) (1,433,965,210) (49,216,871)

- 1,427,289,264 - 1,427,289,264



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 หุ้นกู้ (สุทธิ) (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวสําหรับหุ้นกู้ (สุทธิ) สําหรับงวดหกเดือนสิ� นสุดวนัที�  30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี (สุทธิ) 1,476,506,135 - 1,476,506,135 -

กระแสเงินสด: 

เงินสดรับจากหุน้กู้ - 1,500,000,000 - 1,500,000,000

ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด (50,000,000) - (50,000,000) -

ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้

       รอตดับญัชี - (23,930,000) - (23,930,000)

การเปลี�ยนแปลงรายการที�มิใช่เงินสด:

การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรง

ในการออกหุน้กู้ 7,459,075 436,135 7,459,075 436,135

     ราคาตามบญัชีปลายงวด/ปี (สุทธิ) 1,433,965,210 1,476,506,135 1,433,965,210 1,476,506,135

หกั  ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี (สุทธิ) (1,433,965,210) (49,216,871) (1,433,965,210) (49,216,871)

- 1,427,289,264 - 1,427,289,264

เมื�อวนัที�  21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริหารครั� งที�  8/2561 (หลังแปรสภาพ) มีมติให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้

ก่อนครบกาํหนด จาํนวน 50,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท บวกดว้ยดอกเบี� ยคา้งรับ ในอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 6.80 ต่อปี 

รวมเป็นเงินไม่เกิน 50,400,000 บาท โดยคาํนวณดอกเบี�ยนับตั�งแต่ออกหุน้กูจ้นถึงวนัที�ซื�อหุน้กูคื้น บริษทัไดท้าํการไถ่ถอนหุ้นกูคื้น

บางส่วนไดใ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หุ้นกู้มีมูลค่ายุติธรรม 1,451,939,825 บาท (พ.ศ. 2561 : 1,498,212,675 บาท) โดยมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้

อา้งอิงจากราคาตลาดของหุ้นกูที้�เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะทางการเงิน (ระดบั 2 ของลาํดบั

ขั�นมูลค่ายติุธรรม)



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 หุ้นกู้ (สุทธิ) (ต่อ)

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู ้ถือหุ้น ประเภทไม่ด้อย
สิทธิมีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละผูอ้อก
หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด
ไถ่ถอน

สกุลเงิน สกุลเงินบาท

มูลค่าการเสนอขาย มูลค่าไม่ เกิน 1,500,000,000 (หนึ� งพันห้าร้อย
ลา้นบาท) โดยมีมูลค่าหุ้นกูส้ํารองเพื�อเสนอ
ขายเพิ�ม เติมไม่ เกิน 100,000,000 (หนึ� งร้อย
ลา้นบาท) มูลค่าหุ้นกูที้� เสนอขายรวมทั� งสิ�น
ไม่เกิน 1,600,000,000 (หนึ�งพนัหกร้อยลา้นบาท)

จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย จาํนวนไม่เกิน 1,500,000 (หนึ�งลา้นหา้แสน) หน่วย 
โดยมีจํานวนหุ้นกู้สํารองที� เสนอขายเพิ�มเติม
ไม่เกิน 100,000 (หนึ� งแสน) หน่วย จํานวนหุ้นกู้ที�
เสนอขายรวมทั� งสิ�นไม่เกิน 1,600,000 (หนึ� งล้าน
หกแสน) หน่วย

มูลค่าที�ตราไวต้อ่หน่วย 1,000 (หนึ�งพนับาท) ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 (หนึ�งพนับาท)

ดอกเบี�ย คงที�ร้อยละ 6.80 (หกจุดแปดศูนย)์ ต่อปี
การคํานวณดอกเบี� ยอาศัยหลักเกณฑ์  1 ปี 
มี 365 วนั และโดยการนบัจาํนวนวนัที�ผ่านไป
จริงในแต่ละงวดดอกเบี�ยที�เกี�ยวขอ้ง หากวนั
ครบกาํหนดชาํระเงินตามหุ้นกู ้(ไม่ว่าจะเป็นเงิน
ต้นหรือดอกเบี� ย  ห รือเงินจํานวนอื�นใด) 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัทาํการ ให้เลื�อน
วนัชาํระเงินเป็นวนัทาํการถดัไป โดยผูอ้อก
หุ้นกูไ้ม่จาํเป็นตอ้งจ่ายดอกเบี� ยหรือเงินเพิ�ม
ใด ๆ สาํหรับการเลื�อนวนัชาํระเงิน เวน้แต่ใน
กรณีดอกเบี�ยงวดสุดทา้ย ซึ� งจะตอ้งนาํจาํนวน
วนัทั� งหมดที�เลื�อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม)
ว ัน ชําระดอกเบี� ย ที� เลื� อน ออกไป มารวม
คาํนวณดอกเบี�ยดว้ย

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด ผู ้ออกหุ้นกู้มี สิท ธิไถ่ถอนหุ้น กู้ก่อนวัน ครบ
กาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วน 
ณ วนัครบกาํหนดชาํระดอกเบี� ยใด ๆ ภายหลงัจาก
วนัที� 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยการชาํระเงินตน้
ตามมูลค่าหุ้นกูที้�ผูอ้อกหุ้นกูใ้ช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้
(รายละเอียดตามขอ้กาํหนดสิทธิขอ้ 11.2) เวน้แต่
การซื�อคืนหุ้นกูต้ามที�กาํหนดไวใ้นข้อสิทธิและ
ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผูอ้อกหุ้นกูท้าํการ
ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วนัออกหุน้กู้ วนัที� 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลาการเสนอขาย วนัที� 17 ถึง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2561

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน
หุน้กู้

วนัที� 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อายุตราสาร 1 ปี 6 เดือน 

งวดการจ่ายดอกเบี�ย ผู ้ออกหุ้นกู้จะชําระดอกเบี� ยทุก ๆ 3 เดือน 
ในวนัที�  20 มีนาคม วนัที�  20 มิถุนายน วนัที� 
20 กนัยายน และวนัที� 20 ธันวาคม ของทุกปี 
ตลอดอายุหุ้นกูโ้ดยจะชาํระดอกเบี�ยงวดแรก
ในวนัที� 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัชําระ
ดอกเบี�ยงวดสุดทา้ยจะตรงกบัวนัครบกาํหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู ้เวน้แต่กรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้วนัชาํระดอกเบี�ย
งวดสุดทา้ยจะตรงกบัวนัไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนั
ครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู้

วนัจ่ายดอกเบี�ยงวดแรก วนัที� 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย
หุน้กู้

บริษทั หลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั
บริษทั หลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน)

นายทะเบียนหุน้กู้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) หรือผูที้�ไดรั้บแต่งตั�ง
โดยชอบใหท้าํหนา้ที�เป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ทน

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ บริษทั หลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) หรือผูที้�ได้รับแต่งตั� งโดยชอบให้
ทาํหนา้ที�เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน

ขอ้กาํหนดในการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงิน 
(ถา้มี) 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะดํารงอตัราส่วนของ “หนี� สิน” ต่อ 
“ส่วนของผูถื้อหุ้น” (Debt to Equity Ratio) ณ วนัสิ�นงวด
บญัชีรายไตรมาสของผูอ้อกหุ้นกูใ้นแต่ละไตรมาส 
ในอตัราส่วนไม่เกิน 2.5:1 (สองจุดหา้ต่อหนึ�ง)
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25 หุ้นกู้ (สุทธิ) (ต่อ)

ขอ้จาํกดัการโอน เนื�องจากผูอ้อกหุ้นกูไ้ดเ้สนอขายหุ้นกูที้�ออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี� ที�ออกใหม่ ดังนั�น ผูอ้อกหุ้นกู้และ/หรือ 

นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื�นที�ไม่ใชผู้ล้งทุนดงักล่าว เวน้แต่เป็นการ

โอนทางมรดก  

เงื�อนไขการจดัจาํหน่าย ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุ้นกูต้กลงกนัให้การดาํเนินการจดัจาํหน่ายหุ้นกูเ้ป็นการจดัจาํหน่ายแบบที�ไม่มีการ

รับประกันผลการจําหน่าย (Best Effort) โดยหากผูจ้ัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถจัดจําหน่ายหุ้นกู้ได้เกินกว่า 

1,500,000 (หนึ� งลา้นห้าแสน) หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมตํ�ากว่า 1,500,000,000 บาท ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะยกเลิกการ

เสนอขายหุ้นกูใ้นครั� งนี�ทั�งหมด และจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซื�อหุ้นกูต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีคืนเงินค่าจองซื�อหุ้นกูใ้นกรณีที�ผู ้

ออกหุน้กูร้ะงบัหรือหยุดหรือยกเลิกการเสนอขายหุน้กูห้รือไม่สามารถส่งมอบหุน้กูที้�เสนอขายได ้

หลกัประกนั จาํนวนหุ้นสามญัของ บริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกดั ซึ� งเป็นกรรมสิทธิ� ของผูอ้อกหุ้นกู้ ที�จ ํานวน 649,999,998 หุ้น 

ราคาหุ้นละ 6.9083 บาท (คาํนวณจากมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น ณ วนัสิ�นปีบญัชีของบริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกดั วนัที� 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) คิดเป็นมูลค่าทั�งสิ�น 4,490,394,986 บาท ตาทขอ้กาํหนดของสัญญาหลกัประกนัและทรัพยสิ์นที�เป็น

ประกนั (“สญัญาหลกัประกนั”)

ผูอ้อกหุ้นกูรั้บรองว่าจะดําเนินการจาํนาํ หรือให้หลกัประกนัตามที�ระบุไวใ้นสัญญาหลักประกนั ให้กบัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

เมื�อผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้รับเงินจากการขายหุ้นกูค้รบถว้นและได้มีการชําระคืนหนี� ตามสัญญาสินเชื�อ (Facilities Agreement) ลงวนัที�

3 เมษายน พ.ศ. 2558 ระหว่างบริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกดั กบัธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เรียบร้อยแลว้ 

แต่ทั�งนี�จะไม่เกิน 7 (เจ็ด) วนันบัแต่วนัที�ปิดการเสนอขาย 

ทั�งนี�  มูลค่าหลกัประกนัของหุ้นกูอ้าจมีการเปลี�ยนแปลงไดใ้นอนาคต โดยมูลค่าหลกัประกนัดงักล่าวอาจมีการปรับตวัลดลง

จากมูลค่าประเมินที�ระบุไวข้า้งตน้ จึงมีความเสี�ยงที�มูลค่าหลกัประกนัอาจไม่ครอบคลุมมูลหนี� หุ้นกู ้หากผลการดาํเนินงาน

ของกิจการเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั 

การดาํรงมูลค่าหลกัประกนั ผูอ้อกหุ้นกูต้กลงวา่นบัแต่วนัทาํสญัญาหลกัประกนัเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระหนี� หุ้นกูเ้สร็จสิ�น ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งดาํรงมูลค่า

ของทรัพยสิ์นที�เป็นประกนัตามสญัญาหลกัประกนัต่อมูลค่ารวมของหุน้กูที้�ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั�งหมดตลอดอายุหุ้นกูไ้ม่นอ้ยกว่า 

2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ� ง) โดยผูอ้อกหุ้นกูต้กลงว่าในกรณีที� มูลค่าของทรัพยสิ์นที�เป็นประกนัตามสัญญาหลกัประกนัต่อ

มูลค่ารวมของหนี� เงินตน้หุ้นกูที้�ยงัไม่ได้ไถ่ถอนทั� งหมดลดลงตํ�ากว่า 2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ� ง) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งวาง

หลกัประกนัทดแทนอสังหาริมทรัพยอื์�น และ/หรือเครื�องจกัรอื�น และ/หรือ หุ้นอื�น เมื�อรวมกบัมูลค่าของทรัพยสิ์นที�เป็น

ประกนัตามสญัญาหลกัประกนัต่อมูลค่ารวมของหุ้นกูที้�ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั�งหมดหนี� เงิน ตามเป็นอตัราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 2.5 : 1

(สองจุดหา้ต่อหนึ�ง) ภายใน 15 (สิบหา้) วนัทาํการนบัแต่วนัที�มูลค่าดงักล่าวลดลงกวา่อตัราที�กาํหนด
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26 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุมีรายการเคลื�อนไหวสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และสําหรับ 

ปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือน (ตรวจสอบแล้ว) สําหรับงวดหกเดือน (ตรวจสอบแล้ว)

สิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที� สิ�นสุดวันที� สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 3,869,889 6,063,941 537,505 52,325
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 416,629 1,821,691 19,847 35,675
ตน้ทุนบริการในอดีต 231,120 - 175,085 -
ตน้ทุนดอกเบี�ย 52,414 232,828 9,591 2,710

4,570,052 8,118,460 742,028 90,710

เพิ�มขึ�นจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั - 2,032,151 - -

   ผล(กาํไร)/ขาดทุนที�เกิดจาก

การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐาน

      ทางประชากรศาสตร์ - (3,414,263) - (294,708)

ผล(กาํไร)/ขาดทุนที�เกิดจาก

การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐาน

      ทางการเงิน - 335,950 - (97,163)

ผล(กาํไร)/ขาดทุนที�เกิดจาก
ประสบการณ์ - (3,202,409) - 838,666

- (4,248,571) - 446,795

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 4,570,052 3,869,889 742,028 537,505

เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบงัคบัใช้

เมื�อพน้กาํหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งที�ถูกเลิกจา้งเพิ�มเติม หากลูกจา้ง

ทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มกิจการไดแ้กไ้ขโครงการ

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนกังานในงวดที�ร่างปรับปรุงดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแกไ้ข

โครงการดงักล่าว จะทาํให้กลุ่มกิจการรับรู้ประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุในงวดที�มีการแก้ไขและรับรู้ตน้ทุน

บริการในอดีตในขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเพิ�มขึ�นจาํนวน 231,120 บาท และ 175,085 บาท ตามลาํดบั 
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27 ทุนเรือนหุ้น

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

ทุนจดทะเบียน ทุนที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

จํานวนหุ้น บาท จํานวนหุ้น บาท 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแลว้) 9,157,999,960 4,578,999,980 9,157,999,960 4,578,999,980

เพิ�มทุนจดทะเบียนหุน้สามญั 1,818,000,000 909,000,000 - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแลว้) 10,975,999,960 5,487,999,980 9,157,999,960 4,578,999,980

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 10,975,999,960 5,487,999,980 9,157,999,960 4,578,999,980

จากการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้บริษทัครั� งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัท ์ดงันี�

 อนุมติัเปลี�ยนแปลงลดมูลค่าหุ้นที�ตราไวข้องบริษทัจากหุน้ละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการเปลี�ยนแปลง

หุ้นเดิมจาํนวนหุ้นสามญัจาก 1 หุ้นเดิมเป็น 20 หุ้นใหม่ ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัเพิ�มขึ�นจากจาํนวน 457,899,998 หุ้น เป็นจาํนวน 

9,157,999,960 หุ้น บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงลดมูลค่าหุ้นที�ตราไวก้บักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2561 

 อนุมัติให้ เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ�มขึ� นจํานวน 909,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 4,578,999,980 บาท เป็น 

ทุนจดทะเบียนใหม่ 5,487,999,980 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 1,818,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

28 ทุนสํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ซึ� งสํารองตามกฎหมายนี� จะไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ทุนสาํรองตามกฎหมายตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมสามญัประจาํปี

ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรในขอ้มูลทางการเงินรวมไดร้วมทุนสํารองตามกฎหมายของบริษทัย่อยโดย

ออ้ม 4 แห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 169,831,759 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : บริษทัยอ่ย 4 แห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 117,711,759 บาท) 
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29 รายได้จากการขายและบริการ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,246,337,115 1,234,896,553 - -

- กิจการอื�น 1,686,053 - - -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ง)) 10,472,755 5,084,530 - -

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าอตัรารับซื�อไฟฟ้าพิเศษ 84,069,697 83,582,434 - -
รายไดจ้ากการใหบ้ริการภายใต้

สญัญาซื�อขายไฟฟ้า (หมายเหตุ 8) 825,351,580 722,553,389 - -

รายไดค้่าชดเชยกระแสไฟฟ้าส่วนเพิ�ม 63,680,536 64,068,729 - -
รายไดจ้ากการบริการกาํจดัขยะ

- กิจการอื�น 17,229,829 18,282,289 - -
รายไดจ้ากการขายไอนํ�า

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ง)) 7,432,621 3,762,779 - -
รายไดค้่าบริหารจดัการ

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ง)) - - 36,243,000 32,100,000

2,256,260,186 2,132,230,703 36,243,000 32,100,000

รายได้จากการขายไฟฟ้าตามอัตรารับซื� อไฟฟ้าพิเศษเป็นรายได้ที�ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของโครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวลที�ไดท้าํสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก อา้งอิงตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน เรื�อง การรับซื�อไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน พ.ศ. 2559 โดยมีอตัรารับซื�อไฟฟ้าพิเศษ 0.30 บาท

ต่อหน่วย และจะสิ�นสุดในปีที� 8 นบัจากวนัที�เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD)

รายไดค่้าชดเชยกระแสไฟฟ้าส่วนเพิ�มเป็นรายไดส่้วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื�อเพลิงขยะที�ไดท้าํสัญญา

ซื� อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก โดยได้รับส่วนเพิ�มราคารับซื� อไฟฟ้าในอัตรา 

3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 7 ปี นบัจากวนัที�เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD)  

ตน้ทุนขายและบริการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ตน้ทุนขาย (928,652,943) (976,739,430) - -
ตน้ทุนบริการ (758,550,733) (659,585,349) (27,409,226) (21,149,926)

(1,687,203,676) (1,636,324,779) (27,409,226) (21,149,926)
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30 รายได้อื�น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ดอกเบี�ยรับ
- สถาบนัการเงิน 1,735,696 1,580,108 23,404 4,729
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ง)) - - 1,846 2,411

ค่าเคลมประกนัสุทธิจากอาคาร
เครื�องจกัรและอุปกรณ์เสียหาย 22,710,716 2,991,731 - -

รายไดจ้ากการขายเศษซาก 153,949 1,216,844 - -
รายไดค่้าเช่า 

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ง)) 155,191 66,054 - -
รายไดอ้ื�นๆ 417,270 727,920 - -

25,172,822 6,582,657 25,250 7,140

ในระหว่างงวดสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยโดยออ้ม 2 แห่ง ไดรั้บเงินชดเชยจากบริษทัประกนัภยัทั�งหมด 22.71

ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นค่าชดเชยสําหรับเครื�องจกัรและอุปกรณ์เสียหาย จาํนวน 4.92 ลา้นบาท (สุทธิจากเครื�องจกัรและอุปกรณ์ที�

เสียหาย) และค่าชดเชยส่วนเพิ�มเพื�อใหก้ารดาํเนินธุรกิจต่อเนื�อง จาํนวน 17.79 ลา้นบาท   

31 ต้นทุนทางการเงิน

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ดอกเบี�ยจ่ายหุน้กู้ (48,932,055) - (48,932,055) -
ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้มื

- สถาบนัการเงิน (156,159,900) (236,414,131) - -
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ง)) - - (843,215) -

ดอกเบี�ยจ่ายหนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (14,300) (41,784) - -
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรง

หุน้กูร้อตดัจ่าย (7,459,075) - (7,459,075) -
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรง

ในการกูย้มืรอตดัจ่าย (6,031,558) (8,636,704) - -

(218,596,888) (245,092,619) (57,234,345) -
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32 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  30 มิถุนายน  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562  (ปรับใหม่)  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั (1,788,238) (2,465,536) - (1,086,277)

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (หมายเหตุ 17) 13,018,495 (11,810,919) 1,532,720 3,839

11,230,257 (14,276,455) 1,532,720 (1,082,438)

33 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดยผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)ที�เป็นของผูถ้ือหุน้

ของบริษทัใหญ่ (บาท) 209,258,318 214,263,660 (28,719,458) 1,583,609

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 9,157,999,960 9,157,999,960 9,157,999,960 9,157,999,960

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

(บาทต่อหุน้) 0.02 0.02 (0.00) 0.00
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33 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)ที�เป็นของผูถ้ือหุน้

ของบริษทัใหญ่ (บาท) 341,879,761 317,220,487 (54,257,747) 4,297,223

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 9,157,999,960 9,157,999,960 9,157,999,960 9,157,999,960

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

(บาทต่อหุน้) 0.04 0.03 (0.01) 0.00

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งที�นาํเสนอรายงาน ดงันั�นจึงไม่มีการนาํเสนอกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด

บริษทัคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นสําหรับงวดสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ขึ�นใหม่เพื�อประโยชน์ในการเปรียบเทียบขอ้มูล

ทางการเงิน โดยใชจ้าํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักที�ถือเสมือนวา่ไดท้าํการเปลี�ยนแปลงจาํนวนหุน้สามญัที�ออกและเรียกชาํระแลว้

โดยให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงจาํนวนหุ้นสามญัที�ออกและเรียกชาํระแลว้จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว ้จากเดิมที�

ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวง

พาณิชยแ์ลว้ (หมายเหตุ 27) 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกิจการที� มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยที� บุคคลหรือกิจการนั� นมีอาํนาจควบคุมบริษัท 

ถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักับบริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัร่วม การร่วมคา้ 

และบุคคลหรือกิจการซึ� งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั�งกรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิก 

ในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั�น และกิจการที�ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั�น ถือเป็นบุคคลและกิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที� เกี� ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคาํนึงถึงเนื� อหาของ

ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย

หุน้ของบริษทัส่วนใหญ่ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถือโดยสมาชิกในตระกูลทรงเมตตา ในสัดส่วนร้อยละ 86.87 (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 86.87) ทาํใหก้ลุ่มกิจการอยูใ่นการควบคุมของตระกูลทรงเมตตา

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัถูกถือหุน้โดยบุคคลและบริษทัดงัต่อไปนี�

จํานวนหุ้นที�ถือ ร้อยละจํานวนถือ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

สัญชาติ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สมาชิกในตระกูลทรงเมตตา ไทย 7,955,527,020 7,955,527,020 86.87 86.87

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 379,103,940 379,103,940 4.14 4.14

บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไทย 201,641,560 201,641,560 2.20 2.20

โอปุส เอนเนอร์ยี ลิมิเตด็ บริติช เวอร์จิ�น

ไอซแ์ลนด์

100,000,000 100,000,000 1.09 1.09

นางวลัยา ดาํเนินชาญวนิชย์ ไทย 60,656,620 60,656,620 0.66 0.66

บุคคลอื�นๆ จาํนวน 29 คน (31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2561 จาํนวน 30 คน)
ไทย 

461,070,800 461,070,800 5.04 5.04

นายธนวิจิตร องัคพิพฒันชยั ไทย 20 20 - -

9,157,999,960 9,157,999,960 100.00 100.00
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�

ชื�อบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั ประเทศ/สัญชาติ ความสัมพนัธ์

นายวิระชยั ทรงเมตตา ไทย ผูถื้อหุน้

นายณฎัฐ ์ทรงเมตตา ไทย ผูถื้อหุน้

นายธนวิจิตร องัคพิพฒันชยั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ

นายพรเมตต ์ทรงเมตตา ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการ

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ไทย กรรมการ

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ไทย กรรมการ

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ไทย กรรมการ

นางสาวพชันี สุธีวิตานนัท์ ไทย กรรมการ

นายนึกรัก ใบเงิน ไทย กรรมการ

นายจรูญ อินทจาร ไทย กรรมการ

นายธนะชยั บณัฑิตวรภูมิ ไทย กรรมการ

นางจินตนา ทรงเมตตา ไทย ญาติสนิทของกรรมการ

นายสุเทพ ทรงเมตตา ไทย ญาติสนิทของกรรมการ

บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกดั (มหาชน)

บริษทั แอ๊ดวานซ ์คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

บริษทั แอ๊ดวานซ ์อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

บริษทั แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

บริษทั แอ๊ดวานซ ์เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

บริษทั แอ๊ดวานซ ์ไบโอ เอเชีย จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

บริษทั เพาเวอร์ ซพัพลาย แอนด ์เมนเทแนนซ ์เซอร์วิส จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

บริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

บริษทั ไรซ ์ฟอร์ เฮลธ์ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บริษทั สมาร์ท คอมมูนิตี�  จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บริษทั แอ๊ดวานซ ์คาร์บอน ซีเคียวริตี� ส์ เวนเจอร์ส จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั เอสเอม็ แคปปิตอล จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

(การชาํระบญัชีเสร็จสิ�นในไตรมาสที� 2 พ.ศ. 2562)

บริษทั ชยัโย ทริปเปิ� ล เอ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั แหลมเขา วูด้ชิพ จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้เป็นญาติกบัผูบ้ริหารบริษทั

บริษทั ทริปเปิ� ล เอ บอร์ด จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและกรรมการร่วมกนั

บริษทั เอสเอม็ ฟาร์ม ทรี จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและกรรมการร่วมกนั

บริษทั ชยัโย ซพัพลาย เชน จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและกรรมการร่วมกนั

บริษทั ศรีเบญจลกัษ ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและกรรมการร่วมกนั
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  (ต่อ)

ชื�อบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั ประเทศ/สัญชาติ ความสัมพนัธ์

บริษทั แอ๊ดวานซ ์เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั ชยัโย มอเตอร์ เซอร์วิส จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั แอ๊ดวานซ ์อาเชี�ยน จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั ชยัโย เอเอ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั แอ๊ดวานซ ์เอเชีย อินดสัเทรียล ปาร์ค จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั ศรีบา้นไผ ่จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั แอ๊ดวานซ ์เอเชีย เอน็จิเนียร์ริ�ง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั แอ๊ดวานซ ์เอน็เนอร์ยี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั เออีดี แฟบริเคชั�น จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั กู๊ดวิลล ์อินโนเวชั�น แอนด ์เอน็จิเนียร์ริ�ง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั สวนไมช้ยัโย จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั ซีเอสอาร์ แอนด์ จีอาร์เอม็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั แอ๊ดวานซ ์โปรเฟสชั�นแนล เทรนนิ�ง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั แอ๊ดวานซ ์อลัไลแอนซ์ โลจิสติกส์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั คลีน ไบโอ ฟูเอล จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั เอน็เนอร์จี�  เวิลด์ กรุ๊ป จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั นํ�าพองสมาย จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ เทรดดิ�ง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั บุญบนัดาลรุ่งเรือง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั อีโค่ กรีน ทรี จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั สยาม อะโกร อินดสัตรี� โปรดกัส์ เทรดดิ�ง จาํกดั ไทย บริษทัที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั

บริษทั ทเวนตี�โฟว ์แมนชั�น จาํกดั ไทย บริษทัที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั

บริษทั ทริปเปิ� ล เอ เปเปอร์ จาํกดั ไทย บริษทัที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั

บริษทั สีนิล ไรซ์ จาํกดั ไทย บริษทัที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั

บริษทั ชยัโย สไมล ์จาํกดั ไทย บริษทัที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั

Ascender Limited บริติช เวอร์จิ�น บริษทัที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ไอซแ์ลนด์

นางสาววณิชา นอ้ยมานพ ไทย ผูถื้อหุน้ของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

นางสาวนินนาท วฒันาพรพิทยา ไทย ผูถื้อหุน้ของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

นายชวลิต สกุลดาํรงคพ์าณิช ไทย กรรมการของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

นายชยัยนัต ์ทองสินเกษม ไทย กรรมการของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณภพ ไทย กรรมการของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

นางสาวศุภมาส ตนทา ไทย กรรมการของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

นางชญัญา สงัคะหะ ไทย กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

นายชนะชล ทบัวิชิน ไทย กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

(ลาออกในไตรมาสที� 2 พ.ศ. 2562)

นายพศิน โชคพลาสิน ไทย บุคคลที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ของบริษทั



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) ยอดคงเหลือที�เกิดจากการซื�อ/ขายสินคา้ บริการและอื�น ๆ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
มีดงันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี�การค้า - ออกใบแจ้งหนี�แล้ว
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7)

บริษทั ทริปเปิ� ล เอ บอร์ด จาํกดั 1,861,789 - - -
บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 1,076,775 584,222 - -
บริษทั แอ๊ดวานซ ์เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั 290,583 - - -
บริษทั บุญบนัดาลรุ่งเรือง จาํกดั 35,044 - - -
บริษทั แอ๊ดวานซ ์อาเชี�ยน จาํกดั - 36,255 - -

บริษทัยอ่ยโดยตรง
บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั - - 642,000 -

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม
บริษทั อลัไลแอนซ ์คลีน เพาเวอร์ จาํกดั - - 2,140,000 1,284,000
บริษทั แอ๊ดวานซ ์คลีน เพาเวอร์ จาํกดั - - 2,140,000 1,070,000
บริษทั แอ๊ดวานซ ์อะโกร เอเชีย จาํกดั - - 1,647,800 2,461,000
บริษทั แอ๊ดวานซ ์อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั - - 749,000 856,000
บริษทั แอ๊ดวานซ ์ไบโอ เอเชีย จาํกดั - - 642,000 214,000
บริษทั แอ๊ดวานซ ์เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั - - 588,500 535,000
บริษทั เพาเวอร์ ซพัพลาย แอนด ์เมนเทแนนซ์

เซอร์วิส จาํกดั - - 321,000 -
บริษทั แอ๊ดวานซ ์ฟาร์ม ทรี จาํกดั - - 176,550 -
บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั - - 85,600 -
บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั - - 85,600 -
บริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จาํกดั - - 53,500 -

3,264,191 620,477 9,271,550 6,420,000

ลูกหนี�การค้า - ยงัไม่ได้ออกใบแจ้งหนี�
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7)

บริษทั ทริปเปิ� ล เอ บอร์ด จาํกดั 1,677,931 2,252,497 - -
บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 768,128 585,579 - -
บริษทั แอ๊ดวานซ ์เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั 349,294 66,548 - -
บริษทั แอ๊ดวานซ ์อาเชี�ยน จาํกดั 42,961 30,883 - -
บริษทั บุญบนัดาลรุ่งเรือง จาํกดั 31,693 17,947 - -

บริษทัยอ่ยโดยตรง
บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั - - - 30,000

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม
บริษทั เพาเวอร์ ซพัพลาย แอนด ์เมนเทแนนซ์

เซอร์วิส จาํกดั - - - 60,000
บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั  - - - 60,000
บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั - - - 36,000
บริษทั แอ๊ดวานซ ์ฟาร์ม ทรี จาํกดั - - - 30,000

บริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จาํกดั - - - 10,000

2,870,007 2,953,454 - 226,000



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ก) ยอดคงเหลือที�เกิดจากการซื�อ/ขายสินคา้ บริการและอื�น ๆ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

มีดงันี� (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท 

ดอกเบี�ยค้างรับ

   บริษทัยอ่ยโดยออ้ม (หมายเหตุ 7) 

บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั - - - 6,822

- - - 6,822

ค่าเช่าที�ดนิค้างรับ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7)

บริษทั แอด๊วานซ์ อาเชี�ยน จาํกดั 189,078 76,459 - -

189,078 76,459 - -

เงนิทดรองจ่าย 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 

นายพรเมตต ์ทรงเมตตา - 200,000 - -

- 200,000 - -

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ่อมแซมและ 

บํารุงรักษาเครื�องจักร

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7)

บริษทั เออีดี แฟบริเคชั�น จาํกดั 596,369 - - -

596,369 - - -

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื�อสินทรัพย์ถาวร

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   บริษทั แอด๊วานซ์ เอน็เนอร์ยี

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 67,804,126 22,447 - -

บริษทั กู๊ดวิลล ์อินโนเวชั�น แอนด์

เอน็จิเนียร์ริ�ง จาํกดั 26,450,000 - - -

บริษทั เออีดี แฟบริเคชั�น จาํกดั 405,000 1,491,083 - -

94,659,126 1,513,530 - -



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ก) ยอดคงเหลือที�เกิดจากการซื�อ/ขายสินคา้ บริการและอื�น ๆ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

มีดงันี� (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท 

เงนิมัดจํา

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 18)

บริษทั แอด๊วานซ์ เอน็เนอร์ยี

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 257,005 - 257,005 -

257,005 - 257,005 -

เจ้าหนี�การค้า

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20)

บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 40,871,107 11,996,474 - -

บริษทั สยาม อะโกร อินดสัตรี�  โปรดกัส์ 

เทรดดิ�ง จาํกดั 6,282,574 2,691,696 - -

บริษทั ทริปเปิ� ล เอ บอร์ด จาํกดั 600,819 316,342 - -

บริษทั นํ�าพองสมาย จาํกดั 267,554 274,904 - -

บริษทั แอด๊วานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั 35,630 64,407 - -

บริษทั ชยัโย ซพัพลายเชน จาํกดั 25,000 - - -

บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ เทรดดิ�ง จาํกดั 20,000 25,000 - -

บริษทั ทเวนตี�โฟว ์แมนชั�น จาํกดั - 1,445 - -

48,102,684 15,370,268 - -

เจ้าหนี�ค่าหุ้น

บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20)

นายสุเทพ ทรงเมตตา - 15,000,000 - -

- 15,000,000 - -



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ก) ยอดคงเหลือที�เกิดจากการซื�อ/ขายสินคา้ บริการและอื�น ๆ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

มีดงันี� (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

เจ้าหนี�อื�น
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20)

บริษทั กู๊ดวิลล ์อินโนเวชั�น แอนด์
เอน็จิเนียร์ริ�ง จาํกดั 5,273,901 3,224,718 - -

บริษทั เออีดี แฟบริเคชั�น จาํกดั 2,539,241 564,939 - -
บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 381,305 296,962 - -
บริษทั แอ๊ดวานซ์ อาเชี�ยน จาํกดั 219,000 660 - -
บริษทั บุญบนัดาลรุ่งเรือง จาํกดั 198,121 - - -
บริษทั สีนิล ไรซ์ จาํกดั 48,955 - -
บริษทั แอด๊วานซ์ เอน็เนอร์ย ี

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 48,587 - 48,587 -
บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ เทรดดิ�ง จาํกดั 38,000 22,000 - -
บริษทั ชยัโย ซพัพลายเชน จาํกดั 26,000 - - -
บริษทั ไรซ์ ฟอร์ เฮลธ์ จาํกดั - 7,140 - -

8,773,110 4,116,419 48,587 -

เจ้าหนี�จากการซื�อสินทรัพย์ถาวร
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20 และ 38.8)

บริษทั แอด๊วานซ์ เอน็เนอร์ย ี

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 54,412,811 - - -

54,412,811 - - -

โบนัสค้างจ่าย
บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20)

นายธนะชยั บณัฑิตวรภูมิ - 5,500,000 - 5,500,000

- 5,500,000 - 5,500,000

ค่าเช่าค้างจ่าย
บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20)

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา 304,187 213,652 - -

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20)
บริษทั ชยัโย สไมล ์จาํกดั 55,676 - - -

359,863 213,652 - -



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ก) ยอดคงเหลือที�เกิดจากการซื�อ/ขายสินคา้ บริการและอื�น ๆ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

มีดงันี� (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ดอกเบี�ยค้างจ่าย

บริษทัยอ่ยโดยตรง (หมายเหตุ 20)

บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั - - 459,644 -

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม (หมายเหตุ 20)

บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เอเชีย จาํกดั - - 656,945 273,374

- - 1,116,589 273,374

ค่าเช่าที�ดนิรับล่วงหน้า

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20)

บริษทั แอด๊วานซ์ อาเชี�ยน จาํกดั 14,583 57,154 - -

14,583 57,154 - -

เงนิประกนัผลงาน

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20)

บริษทั แอด๊วานซ์ เอน็เนอร์ย ี

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 227,039 221,427 - -

227,039 221,427 - -

ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย 

บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

คณะกรรมการบริษทัยอ่ยโดยออ้ม 184,000 - - -

184,000 - - -

ค่าตอบแทนการใช้หุ้นเป็นหลกัประกนัค้างจ่าย

บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20 และ 36.2)

นายพรเมตต ์ทรงเมตตา 1,611,918 - - -

1,611,918 - - -



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ข) เงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่บริษัทย่อย ณ วันที�  30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

รายละเอียดดงันี�  

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม

บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั - - - 700,000

- - - 700,000

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่บริษทัย่อยซึ� งไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและมีกาํหนด

ชาํระคืนเมื�อทวงถาม เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.25 ต่อปี 

ในระหวา่งงวดสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยโดยออ้มไดจ่้ายชาํระคืนเงินดงักล่าวเสร็จสิ�นแลว้

การเคลื�อนไหวของเงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัย่อยสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และสาํหรับปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือน (ตรวจสอบแล้ว) สําหรับงวดหกเดือน (ตรวจสอบแล้ว)

สิ�นสุดวนัที� สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� สิ�นสุดวนัที� สําหรับปีสิ�นสุดวนัที�
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี - - 700,000 -
ให้กูเ้พิ�มระหวา่งงวด/ปี - - - 700,000
เพิ�มขึ�นจากการซื�อและรับโอน

หุ้นทั�งหมดจากบุคคล
ที�เกี�ยวขอ้งกนั - 6,126,330 - -

รับคืนระหวา่งงวด/ปี - (6,126,330) (700,000) -

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี - - - 700,000



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ค) เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะสั�น

บริษทัยอ่ยโดยตรง

บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั - - 105,100,000 -

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม

บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จาํกดั - - 14,000,000 14,000,000

- - 119,100,000 14,000,000

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ยโดยตรง ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นเงินกูย้มืไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท และมี

กาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.25 ต่อปี

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัย่อยโดยออ้ม ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นเงินกูย้มืไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท และ

มีกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม เงินกู้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี� ย MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : MLR ลบ

ร้อยละ 0.5 ต่อปี)

การเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั� นจากบริษทัย่อยสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และสําหรับปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

สําหรับ สําหรับ

งวดหกเดือน สําหรับปี งวดหกเดือน สําหรับปี

สิ�นสุดวันที� สิ�นสุดวันที� สิ�นสุดวันที� สิ�นสุดวันที�

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี - - 14,000,000 -

กูเ้พิ�มระหวา่งงวด/ปี - - 105,100,000 14,000,000

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี - - 119,100,000 14,000,000



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ง) รายไดแ้ละรายจ่ายกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีสาระสําคญัสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
มีดงันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายไฟฟ้า

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 29)

บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 4,735,570 2,376,834 - -

บริษทั ทริปเปิ� ล เอ บอร์ด จาํกดั 4,108,031 2,038,235 - -

บริษทั แอด๊วานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั 1,218,586 447,165 - -

บริษทั แอ๊ดวานซ์ อาเชี�ยน จาํกดั 222,909 73,547 - -

บริษทั บุญบนัดาลรุ่งเรือง จาํกดั 187,659 148,749 - -

10,472,755 5,084,530 - -

รายได้จากการขายไอนํ�า

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 29)

บริษทั ทริปเปิ� ล เอ บอร์ด จาํกดั 7,403,195 3,596,779 - -

บริษทั แอด๊วานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั 29,426 166,000 - -

7,432,621 3,762,779 - -

รายได้ค่าบริหารจัดการ

บริษทัยอ่ยโดยตรง (หมายเหตุ 29)

บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอรจี�  จาํกดั - - 1,815,000 -

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม (หมายเหตุ 29)

บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เอเชีย จาํกดั - - 11,520,000 12,300,000

บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั - - 6,600,000 6,300,000

บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั - - 6,000,000 5,100,000

บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เพาเวอร์ 

แพลนท ์จาํกดั - - 4,500,000 4,200,000

บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ 

แพลนท ์จาํกดั - - 3,150,000 2,700,000

บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จาํกดั - - 1,500,000 1,500,000

บริษทั เพาเวอร์ ซพัพลาย แอนด ์

เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จาํกดั - - 330,000 -

บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั - - 270,000 -

บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั - - 258,000 -

บริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จาํกดั - - 165,000 -

บริษทั แอ๊ดวานซ์ ฟาร์มทรี จาํกดั - - 135,000 -

- - 36,243,000 32,100,000



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ง) รายไดแ้ละรายจ่ายกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีสาระสําคญัสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
มีดงันี�  (ต่อ)

ระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษัทไดท้าํสัญญาว่าจา้งบริหารจัดการกับบริษัทย่อยจาํนวน 12 บริษัท โดยบริษัทจะเป็นผูด้าํเนินงาน

บริหารจดัการดา้นการบริหาร ดา้นการดาํเนินธุรกิจ ดา้นบัญชี ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้นกฎหมาย ดา้นใบอนุญาตต่างๆ 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นการให้คาํปรึกษาเกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการและอื�นๆ โดยคิดอตัราค่าบริการตามราคา

ที�ตกลงร่วมกัน สัญญานี� มีกาํหนดระยะเวลา ถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม เมื�อวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

บริษทัไดท้าํสัญญาวา่จา้งบริหารจดัการฉบบัใหม่กบับริษทัย่อยจาํนวน 12 บริษทั โดยคิดอตัราค่าบริการตามที�ตกลงร่วมกนั 

สัญญานี� มีกาํหนดระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 หากคู่สัญญาไม่ไดแ้จง้ความประสงค์

วา่จะยกเลิกสัญญา ใหถื้อวา่สัญญาฉบบันี� มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี 

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท 

รายได้ดอกเบี�ยรับ

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม (หมายเหตุ 30)

บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั - - 1,846 2,411

- - 1,846 2,411

รายได้ค่าเช่า 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30) 

บริษทั แอด๊วานซ์ อาเชี�ยน จาํกดั 155,191 66,054 - -

155,191 66,054 - -

ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั แอด๊วานซ์ เอน็เนอร์ย ี      

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 67,804,126 - - -

67,804,126 - - -

ดอกเบี�ยจ่ายเงนิกู้ยืม

บริษทัยอ่ยโดยตรง (หมายเหตุ 31) 

บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั - - 459,644 -

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม (หมายเหตุ 31) 

บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เอเชีย จาํกดั - - 383,571 -

- - 843,215 -



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ง) รายไดแ้ละรายจ่ายกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

มีดงันี�  (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท 

ซื�อวตัถุดบิเชื�อเพลิงและวสัดุสิ�นเปลือง

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 108,422,671 143,205,397 - -

บริษทั สยาม อะโกร อินดสัตรี�  โปรดกัส์ 

เทรดดิ�ง จาํกดั 29,444,409 24,628,278 - -

บริษทั ทริปเปิ� ล เอ บอร์ด จาํกดั 2,129,115 1,686,071 - -

บริษทั นํ�าพองสมาย จาํกดั 1,425,600 1,496,780 - -

บริษทั แอด๊วานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั 375,536 196,556 - -

141,797,331 171,213,082 - -

ซื�อสินค้าและบริการอื�นๆ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั แอด๊วานซ์ เอน็เนอร์ย ี

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 3,912,000 1,472,435 - -

บริษทั กู๊ดวลิล ์อินโนเวชั�น

แอนด์ เอน็จิเนียร์ริ�ง จาํกดั 2,544,000 - - -

บริษทั แอด๊วานซ์ อาเชี�ยน จาํกดั 1,948,950 179,450 - -

บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 1,669,007 1,500,497 - -

บริษทั บุญบนัดาลรุ่งเรือง จาํกดั 961,937 710,664 - -

บริษทั ไรซ์ ฟอร์ เฮลธ์ จาํกดั 474,615 574,700 - -

บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ เทรดดิ�ง จาํกดั 448,000 1,361,113 - -

บริษทั ชยัโย ซัพพลายเชน จาํกดั 171,000 - - -

บริษทั สีนิล ไรซ์ จาํกดั 119,780 158,095 - -

บริษทั แอด๊วานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั 10,080 49,440 - -

บริษทั สวนไม ้ชยัโย จาํกดั - 297,750 - -

บริษทั แอด๊วานซ์ โปรเฟสชั�นแนล 

เทรนนิ�ง จาํกดั - 140,000 - 7,000

บริษทั ทเวนตี�โฟว ์แมนชั�น จาํกดั - 107,265 - -

12,259,369 6,551,409 - 7,000



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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69

34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ง) รายไดแ้ละรายจ่ายกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

มีดงันี�  (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท 

ซื�อสินค้าและบริการอื�นๆ (ต่อ)

บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

นายวิระชยั ทรงเมตตา  

นายพรเมตต ์ทรงเมตตา และ 

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา - 106,826 - -

- 106,826 - -

12,259,369 6,658,235 - 7,000

ค่าบริการซ่อมแซ่มบํารุงรักษา

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั กู๊ดวิลล ์อินโนเวชั�น 

แอนด ์เอ็นจิเนียร์ริ�ง จาํกดั 248,600 2,827,478 - -

บริษทั เออีดี แฟบริเคชั�น จาํกดั 162,146 3,249,270 - -

บริษทั แอด๊วานซ์ เอน็เนอร์ย ี 

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั - 16,053,577 - -

410,746 22,130,325 - -

ค่าเช่าและบริการอาคารสํานักงาน 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั แอด๊วานซ์ เอน็เนอร์ยี

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 3,045,775 2,476,013 2,764,525 976,013

3,045,775 2,476,013 2,764,525 976,013



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ง) รายไดแ้ละรายจ่ายกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีสาระสําคญัสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

มีดงันี�  (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท 

ค่าบริหารจัดการเชื�อเพลิง

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 38.6)

บริษทั กู๊ดวิลล ์อินโนเวชั�น 

แอนด ์เอน็จิเนียร์ริ�ง จาํกดั 31,775,282 - - -

31,775,282 - - -

ค่าเช่ารถจักรกลหนัก 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั กู๊ดวิลล ์อินโนเวชั�น 

แอนด ์เอน็จิเนียร์ริ�ง จาํกดั - 4,036,147 - -

- 4,036,147 - -

ค่าเช่าจ่าย 

บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา 90,535 106,826 - -

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั ชยัโย สไมล ์จาํกดั 55,676 - - -

146,211 106,826 - -

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั�น 37,171,489 37,090,331 13,904,217 14,993,738

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 541,392 850,482 194,094 31,798

37,712,881 37,940,813 14,098,311 15,025,536



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

จ) รายการซื�อสินทรัพยก์บักิจการที�เกี�ยวขอ้งกันที�มีสาระสําคญัสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ 

พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ซื�อชิ�นส่วนอะไหล่
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั เออีดี แฟบริเคชั�น จาํกดั 13,725,325 8,825,067 - -
บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอน็เนอร์ยี

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั - 164,320 - -

13,725,325 8,989,387 - -

รายการซื�อ/ก่อสร้างทรัพย์สิน
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั เออีดี แฟบริเคชั�น จาํกดั 847,556 12,090,047 - -
บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอน็เนอร์ยี

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 112,235 7,837,835 - -
บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 19,500 - - -
บริษทั กู๊ดวิลล ์อินโนเวชั�น

แอนด์ เอน็จิเนียร์ริ�ง จาํกดั - 51,282,752 - -

979,291 71,210,634 - -

สัญญาจะซื�อขายที�ดนิกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

เมื�อวนัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยโดยออ้มจาํนวน 2 บริษทั คือบริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์

จาํกดั และบริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั มีสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัทั�งสิ�น 5 สัญญา เพื�อซื�อที�ดิน

จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัระนอง และจงัหวดักาํแพงเพชร ในราคาเท่ากับราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ การทาํ

สัญญาจะซื�อจะขายที�ดินดงักล่าวเป็นไปเพื�อวตัถุประสงค์ในการยื�นเสนอขอสัญญาซื�อขายไฟฟ้าในพื�นที�จงัหวดัดงักล่าว 

อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยโดยอ้อมทั� ง 2 อาจต้องยกเลิกสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินในจงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวนทั� งสิ�น 

2 สัญญา เนื�องจากขอ้จาํกดัทางดา้นความพร้อมของที�ดิน โดยบริษทัยอ่ยโดยออ้มทั�ง 2 อาจมีค่าปรับจากการบอกเลิกสัญญา

จะซื�อจะขายที�ดินเป็นจาํนวน 2.12 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยโดยอ้อมทั� ง 2 ไดบ้ันทึกค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาจะซื�อ

จะขายดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

จ) รายการซื�อสินทรัพยก์บักิจการที�เกี�ยวขอ้งกันที�มีสาระสําคญัสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ 

พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงันี�  (ต่อ)

สัญญาจะซื�อขายที�ดนิกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยโดยออ้มแห่งหนึ� งคือ บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ไดย้กเลิกสัญญาจะ

ซื�อจะขายที�ดินที�จงัหวดักาํแพงเพชรจาํนวนทั� งสิ�น 2 สัญญา และไดเ้ปลี�ยนเป็นสัญญาเช่าที�ดินระยะยาวระยะเวลา 23 ปี 

บนที�ดินดงักล่าวแทน โดยสัญญาเช่าที�ดินดงักล่าวเริ�มมีผลตั�งแต่วนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป ทั�งนี� การยกเลิก

สัญญาจะซื�อจะขายที�ดินขา้งตน้ไม่ก่อใหเ้กิดค่าปรับหรือค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาแก่บริษทัยอ่ยโดยออ้ม

เมื�อวนัที�  28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมทั� ง 2 บริษัท ได้ทาํบันทึกข้อตกลงกับผูข้ายที�ดินซึ� งเป็นบุคคลที�

เกี�ยวขอ้งกนัโดยยกเลิกเงื�อนไขการชาํระค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินรวมทั�งสิ�น 2.12 ลา้นบาท ทั�งนี�บริษทั

ย่อยโดยอ้อมทั� ง 2 บริษัทได้บันทึกกลับรายการค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาจะซื�อจะขายดังกล่าวในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

35 ภาระผูกพนั

35.1 ภาระผูกพนัจากสัญญาที�สําคัญที�ไม่สามารถยกเลกิได้

สัญญาเช่าดาํเนินงาน

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที�ไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัที� 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 

สัญญา สัญญาเช่า ค่าเช่าภายใต้ สัญญา สัญญาเช่า ค่าเช่าภายใต้

 บริหารจดัการ  ดําเนินงาน  สัมปทานบริการ  รวม  บริหารจดัการ  ดําเนินงาน  สัมปทานบริการ  รวม 

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ครบกาํหนดชาํระภายใน1 ปี 42,033,919 29,615,282 1,195,806 72,845,007 42,410,315 3,210,957 1,140,806 46,762,078

ครบกาํหนดชาํระภายหลงั 1 ปี

แต่ไม่เกิน 5 ปี 117,537,105 19,528,046 5,066,387 142,131,538 142,677,864 9,631,648 5,005,887 157,315,399

ครบกาํหนดชาํระภายหลงั 5 ปี - 25,355,726 10,726,572 36,082,298 - 14,933,610 11,392,072 26,325,682

159,571,024 74,499,054 16,988,765 251,058,843 185,088,179 27,776,215 17,538,765 230,403,159

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 

สัญญา  สัญญาเช่า  ค่าเช่าภายใต้ สัญญา  สัญญาเช่า  ค่าเช่าภายใต้ 

 บริหารจดัการ  ดําเนินงาน  สัมปทานบริการ  รวม  บริหารจดัการ  ดําเนินงาน  สัมปทานบริการ  รวม 

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ครบกาํหนดชาํระภายใน1 ปี - 8,096,328 - 8,096,328 - 697,856 - 697,856

ครบกาํหนดชาํระภายหลงั 1 ปี

แต่ไม่เกิน 5 ปี - 8,856,986 - 8,856,986 - 855,000 - 855,000

- 16,953,314 - 16,953,314 - 1,552,856 - 1,552,856



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35 ภาระผูกพนั (ต่อ)

35.2 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน

กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนที�ยงัไม่ถึงเวลารับรู้ในขอ้มูลทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อที�ดิน ก่อสร้าง

อาคารโรงงาน และสินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการสัมปทาน ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ซื�อที�ดิน เครื�องจกัรและอุปกรณ์

และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 1,205,048,649 1,143,502,190 - -

ซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 895,050 895,050 895,050 895,050

สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการสมัปทานโรงไฟฟ้า 746,580,947 582,276 - -

1,952,524,646 1,144,979,516 895,050 895,050

35.3 สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มกิจการได้ทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี� ยงสําหรับเจ้าหนี� การค้าสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�

เปิดสถานะไวแ้ละยงัไม่ไดใ้ชด้งันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มถุินายน พ.ศ. 2562

จํานวนเงนิ อตัราแลกเปลี�ยน มูลค่ายุตธิรรม

ตามสัญญา ตามสัญญา มูลค่าตามสัญญา มูลค่ายุตธิรรม เชิงบวก (เชิงลบ)

สกลุเงนิต่างประเทศ บาท บาท บาท บาท บาท

ดอลลาร์สหรัฐ 2,187,310 31.01-31.56 68,348,817 66,967,783 (1,381,034)

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จํานวนเงนิ อตัราแลกเปลี�ยน มูลค่ายุตธิรรม

ตามสัญญา ตามสัญญา มูลค่าตามสัญญา มูลค่ายุตธิรรม เชิงบวก (เชิงลบ)

สกลุเงนิต่างประเทศ บาท บาท บาท บาท บาท

ดอลลาร์สหรัฐ 362,375 32.38 - 32.60 11,800,384 11,681,812 (118,572)

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คาํนวณโดยใชป้ระมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสด

ในอนาคต ประมาณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราการแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ที�สามารถสังเกตได ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ� งคิดลดดว้ยอตัรา

ที�สะทอ้นถึงความเสี�ยงดา้นสินเชื�อของคู่สัญญาต่างๆ การวดัมูลค่าดงักล่าวจดัอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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36 การคํ�าประกนั

36.1 หนังสือคํ�าประกนัธนาคาร

กลุ่มกิจการมีหนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคารเพื�อคํ�าประกนัการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ 

 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

 (ยังไม่ได้ 

 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บาท บาท บาท บาท

การใชไ้ฟฟ้า 13,630,000 13,630,000 - -

การปฏิบติัตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 229,300,000 226,800,000 - -

การขอยื�นประมูลและเสนอขายไฟฟ้า 697,655,000 90,655,000 - -

การปฏิบติัตามสัญญาก่อสร้างอาคาร เช่าอาคาร

และสิ�งก่อสร้าง เช่าที�ดินและจา้งทาํงานกาํจดัขยะ

ตามโครงการบริหารจดัการและกาํจดัขยะมูลฝอย

   ดว้ยวธีิการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า 68,634,869 19,911,916 - -

การปฏิบติัตามสัญญาบริการเส้นใยแกว้นาํแสง 152,425 152,425 - -

1,009,372,294 351,149,341 - -

36.2 การคํ�าประกนัระหว่างกลุ่มกจิการ

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั (มหาชน)

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํการออกหุน้กู ้โดยมีหลกัประกนัคือบริษทัตอ้งจาํนาํหุ้นสามญั

ของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกัด ซึ� งเป็นกรรมสิทธิ� ของบริษัท จาํนวนหุ้นที�จาํนํา 649,999,998 หุ้น ราคาหุ้นละ 

6.9083 บาท (คาํนวณจากมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ วนัสิ�นปีบัญชีของบริษัทย่อยโดยตรง วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)  

คิดเป็นมูลค่าทั�งสิ�น 4,490,394,986 บาท (หมายเหตุ 25) 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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36 การคํ�าประกนั

36.2 การคํ�าประกนัระหว่างกลุ่มกจิการ (ต่อ)

บริษทัยอ่ยโดยตรง - บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั

บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั มีหนังสือคํ�าประกนัจากสถาบนัการเงินเพื�อคํ�าประกนัการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจ
ใหแ้ก่บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

 (ยังไม่ได้ 
ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

 (ยังไม่ได้ 
ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

คํ�าประกนัการยื�นประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
และเสนอขายไฟฟ้า

- บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 2,500,000 52,500,000 - -

2,500,000 52,500,000 - -

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั

บริษทั อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด มีหนังสือคํ� าประกันจากสถาบันการเงินเพื�อคํ� าประกันการดาํเนินงานตามปกติ
ของธุรกิจให้แก่บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั และบริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

 (ยังไม่ได้ 
ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

 (ยังไม่ได้ 
ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

การคํ�าประกนัการยื�นคาํเสนอขายไฟฟ้า
- บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั 20,750,000 20,750,000 - -
- บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั 17,405,000 17,405,000 - -

38,155,000 38,155,000 - -

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั บริษทั 

แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกัด และ บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด มีสัญญาคํ� าประกันร่วมกันเพื�อ

สนับสนุนทางการเงินสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ในสัญญา

วงเงินสินเชื�อจาํนวน 682,000,000 บาท เพื�อให้การสนับสนุนดว้ยเงินสดเพื�อให้บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด 

มีเงินเพียงพอที�จะใช้ชาํระหนี� เงินตน้ ดอกเบี� ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�ถึงกาํหนดชาํระเงินกู้ยืมระยะยาวในแต่ละงวด 

โดยมีผลบงัคบัตั�งแต่วนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวนัที�บริษทัดงักล่าวไดช้าํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทั�งจาํนวน
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36 การคํ�าประกนั (ต่อ)

36.2 การคํ�าประกนัระหว่างกลุ่มกจิการ (ต่อ)

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 9/2561 (หลงัแปรสภาพ) เมื�อวนัที� 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัให้ บริษทั อลัไลแอนซ์

คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ใชหุ้้นของบริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั (มหาชน) ซึ�งเป็นกรรมสิทธิ� ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

จดจาํนาํเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื�อในอตัราร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าวงเงินสินเชื�อ หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี 

ของมูลค่าหุน้ที�นาํมาจดจาํนาํเป็นหลกัประกนั

37 หนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น

37.1 การทําสัญญาจัดหาและติดตั�งเครื�องจักร

บริษทัย่อยโดยออ้มจาํนวน 6 บริษทั ไดมี้การทาํสัญญาจดัหาและติดตั�งเครื�องจกัรโรงไฟฟ้าจาํนวน 9 โครงการกับผูข้าย

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน โดยบริษัทย่อยโดยออ้มดงักล่าวยงัไม่สามารถดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แลว้เสร็จได้

เนื�องจากมีเหตุสุดวสัิยเกิดขึ�นกบัโครงการทาํให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยไ์ดต้ามกาํหนดระยะเวลาที�ระบุไว้

ในสัญญาซื� อขายไฟฟ้า (SCOD) ซึ� งบริษัทย่อยโดยอ้อมอยู่ในระหว่างดาํเนินการขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกเลิก

การบอกเลิกสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและคืนสัญญาซื�อขายไฟฟ้าพร้อมขยายวนั SCOD ตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า (หมายเหตุ 38.9)

ซึ� งหากในที�สุดถา้บริษทัย่อยโดยออ้มไม่สามารถขอสัญญาซื�อขายไฟฟ้าคืนได ้โครงการที�ไม่ไดรั้บคืนสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

อาจจาํเป็นตอ้งยกเลิกสัญญาจดัหาและติดตั� งเครื�องจกัรโรงไฟฟ้าที�ทาํไวก้ับผูข้าย ซึ� งการยกเลิกสัญญาอาจทาํให้กิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนัมีสิทธิเรียกค่าปรับจากบริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวไดมู้ลค่าไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา หรือคิดเป็น

มูลค่าโครงการละ 63.3 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยโดยออ้มไดท้าํการเจรจาและขอขยายเวลาการปฏิบัติตามสัญญากับผูข้ายเนื�องจากเหตุสุดวิสัย

ที�เกิดขึ�นแลว้ ซึ� งผูข้ายตกลงใหข้ยายระยะเวลาการปฏิบติัตามสัญญาตามที�บริษทัยอ่ยโดยออ้มร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้ประมาณการหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น

ดงักล่าวขา้งตน้
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37 หนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

37.2 คดคีวามที�ถูกฟ้องร้อง

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม

1) บริษทัย่อยโดยออ้มแห่งหนึ� งของบริษทัไดถู้กกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัลาํปางยื�นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ขอให้ศาล

เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) ของบริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวโดยมิไดฟ้้องเรียกร้อง

ค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินแต่อย่างใด และขอให้ศาลมีคาํสั�งให้บริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวระงบัการประกอบกิจการ

และการก่อสร้างตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) ก่อนพิพากษา ซึ� งศาลไต่สวนแลว้มีคาํสั�ง

ยกคาํขอดงักล่าว ต่อมาเมื�อวนัที� 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองเชียงใหม่มีคาํพิพากษาความสรุปว่า การออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมายแลว้ จึงพิพากษายกฟ้อง

อย่างไรก็ตามเมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ผูฟ้้องไดย้ื�นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ต่อ

ศาลปกครองสูงสุด ซึ� งเมื�อวนัที� 20 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวไดย้ื�นคาํแก้อุทธรณ์แลว้ความสรุปว่า

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) ใหแ้ก่บริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 

ขอใหศ้าลปกครองสูงสุดพิพากษายนืตามคาํพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่และยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดี

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

2) บริษัทย่อยโดยออ้มแห่งหนึ� งของบริษทัไดถู้กฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรายื�นฟ้องต่อศาลปกครอง

ระยอง ขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) และขอให้เพิกถอนใบรับแจง้ก่อสร้าง

อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื� อถอนอาคารหรือเคลื�อนยา้ยอาคารหรือเปลี�ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมิไดฟ้้องเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินแต่อย่างใด และขอให้

ศาลมีคาํสั�งทุเลาการบงัคบัตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) และใบรับแจง้ก่อสร้างอาคาร (39 ทวิ) 

ก่อนพิพากษา ต่อมาเมื�อวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ศาลไดท้าํการไต่สวนคาํขอและพิจารณาคาํชี� แจงของบริษทัย่อย

โดยออ้มดงักล่าวแลว้เห็นว่ากรณียงัไม่ปรากฏในชั�นนี� วา่การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4)

และใบรับแจ้งก่อสร้างอาคาร (39 ทวิ) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคาํสั�งยกคําขอทุเลาการบังคับตามคาํสั�งและ

การบรรเทาทุกขช์ั�วคราว

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองระยอง
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38 สัญญาที�สําคัญ

กลุ่มกิจการมีสัญญาที�สาํคญั ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

38.1 สัญญาซื�อขายไฟฟ้า

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั 

สัญญา 

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) มีอายุ 5 ปีนับจากวนัที�  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื�องครั� งละ 5 ปี 

โดยอตัโนมติั และใหมี้ผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการยติุสัญญา ทั�งนี� บริษทัฯ เริ�ม

มีการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2555 และตั�งแต่

วนัที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัขอแก้ไขสัญญาเป็น Feed-in Tariff  และ

สิ�นสุดสัญญาวนัที� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2571

สัญญาซื� อขายไฟฟ้าสําหรับโรงไฟฟ้า อ ําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

ภายใตร้ะเบียบการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก

2 มีอายุ 5 ปีนับจากวนัที�  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื�องครั� งละ 5 ปี 

โดยอตัโนมติั และใหมี้ผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการยติุสัญญา ทั�งนี� บริษทัฯ เริ�ม

มีการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที�  4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และตั� งแต่

วนัที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัขอแก้ไขสัญญาเป็น Feed-in Tariff  และ

สิ�นสุดสัญญาวนัที� 3 มิถุนายน พ.ศ. 2572

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสําหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ภายใตร้ะเบียบการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก

3 มีอายุ 5 ปีนับจากวนัที�  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื�องครั� งละ 5 ปี 

โดยอตัโนมติั และใหมี้ผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการยติุสัญญา ทั�งนี� บริษทัฯ เริ�ม

มีการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และตั�งแต่

วนัที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัขอแก้ไขสัญญาเป็น Feed-in Tariff  และ

สิ�นสุดสัญญาวนัที� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2575

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสําหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี 

ภายใตร้ะเบียบการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.1 สัญญาซื�อขายไฟฟ้า (ต่อ)

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั (ต่อ)

สัญญา 

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

4 บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 10 ปี นับจากวนัที� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

และต่อเนื� องครั� งละ 10 ปี  โดยอัตโนมัติ  หากคู่ สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง

ไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 

5 มีอายุ 10 ปี นบัจากวนัที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

และต่อเนื� องครั� งละ 10 ปี โดยอัตโน มัติ  หากคู่ สั ญ ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง

ไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 

6 บริษทั แอ๊ดวานซ์ อาเชี�ยน จาํกดั

ซึ�งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 10 ปี นบัจากวนัที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

และต่อเนื� องครั� งละ 10 ปี  โดยอัตโนมัติ  หากคู่ สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง

ไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.1 สัญญาซื�อขายไฟฟ้า (ต่อ)

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั 

สัญญา 

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) มีอายุ 5 ปีนับจากวนัที�  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื�องครั� งละ 5 ปี 

โดยอตัโนมติั และใหมี้ผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการยติุสัญญา ทั�งนี� บริษทัฯ เริ�ม

มีการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที�  30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และตั� งแต่

วนัที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัขอแก้ไขสัญญาเป็น Feed-in Tariff  และ

สิ�นสุดสัญญาวนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2572 

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสําหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 

ภายใตร้ะเบียบการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก

2 มีอายุ 5 ปีนับจากวนัที�  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื�องครั� งละ 5 ปี 

โดยอตัโนมติั และใหมี้ผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการยติุสัญญา ทั�งนี� บริษทัฯ เริ�ม

มีการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 16 มกราคม พ.ศ. 2556 และตั�งแต่

วนัที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัขอแก้ไขสัญญาเป็น Feed-in Tariff  และ

สิ�นสุดสัญญาวนัที� 15 เมษายน พ.ศ. 2572 

สัญญาซื�อขายไฟฟ้า สําหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 

ภายใตร้ะเบียบการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก

3 บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 10 ปี นับจากวนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และ

ต่อเนื�องครั� งละ 10 ปี โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์

จะต่อสัญญา ต้องแจ้งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์

อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ 

4 มีอายุ 10 ปี นับจากวนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

และต่อเนื�องครั� งละ 10 ปีโดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์

จะต่อสัญญา ต้องแจ้งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์

อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.1 สัญญาซื�อขายไฟฟ้า (ต่อ)

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั (ต่อ)

สัญญา 

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

5 บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 10 ปี นับจากวนัที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และต่อเนื�องครั� งละ 2 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ใหคู่้ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 180 วนั 

ก่อนครบกาํหนดสัญญา หรือ 90 วนั ก่อนครบกาํหนดสัญญาช่วงที�ต่อออกไป

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา

6 บริษทั บุญบนัดาลรุ่งเรือง จาํกดั

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 10 ปี นับจากวนัที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และต่อเนื�องครั� งละ 2 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ใหคู่้ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 180 วนั 

ก่อนครบกาํหนดสัญญา หรือ 90 วนั ก่อนครบกาํหนดสัญญาช่วงที�ต่อออกไป

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.1 สัญญาซื�อขายไฟฟ้า (ต่อ)

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั 

สัญญา
รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) มีอายุ 5 ปีนับจากวันที�  18 กันยายน พ.ศ. 2552 และต่อเนื� องครั� งละ 5 ปี 

โดยอตัโนมติั และใหมี้ผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการยติุสัญญา ทั�งนี� บริษทัฯ เริ�ม

มีการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และตั�งแต่

วนัที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัขอแก้ไขสัญญาเป็น Feed-in Tariff  และ

สิ�นสุดสัญญาวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2572 

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสําหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย

ภายใตร้ะเบียบการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก

2 มีอายุ 5 ปีนับจากวนัที�  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื�องครั� งละ 5 ปี 

โดยอตัโนมติั และใหมี้ผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการยติุสัญญา ทั�งนี� บริษทัฯ เริ�ม

มีการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และตั�งแต่

วนัที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัขอแก้ไขสัญญาเป็น Feed-in Tariff  และ

สิ�นสุดสัญญาวนัที� 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2573 

สัญญาซื�อขายไฟฟ้า สําหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี 

ภายใตร้ะเบียบการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก

3 มีอายุ 5 ปีนับจากวันที�  24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และต่อเนื� องครั� งละ 5 ปี 

โดยอตัโนมติั และใหมี้ผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการยติุสัญญา ทั�งนี� บริษทัฯ เริ�ม

มีการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

สัญญาซื�อขายไฟฟ้า สําหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

ภายใตร้ะเบียบการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก

4 มีอายุ 20 ปีนับจากวนัจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ทั�งนี� บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้ริ� มมี

การจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

สัญญาซื�อขายไฟฟ้า สําหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอเมืองกระบี� ภายใตร้ะเบียบ

การรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.1 สัญญาซื�อขายไฟฟ้า (ต่อ)

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จํากดั 

สัญญา
รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(“กฟผ.”)

มีอายุ 25 ปี นับตั�งแต่วนัเริ�มตน้ซื�อขายไฟฟ้า ทั�งนี� บริษทัฯ เริ�มมีการจาํหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560

สัญญาซื� อขายไฟฟ้าสําหรับโรงไฟฟ้าเกาะขนุน อาํเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายใตร้ะเบียบการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็

2 บริษัท ทริปเปิ� ล เอ บอร์ด จํากัด 
ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 1 ปีนับตั� งแต่วนัที� เริ� มมีการซื� อขายไฟฟ้า และต่อเนื�องครั� งละ 1 ปี 
โดยอตัโนมติั และใหมี้ผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการยติุสัญญา

สัญญาซื� อขายไฟฟ้าสําหรับโรงไฟฟ้าเกาะขนุน อาํเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั 

สัญญา
รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) มีอายุ 5 ปีนับจากวนัที�  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื�องครั� งละ 5 ปี 
โดยอตัโนมติั และใหมี้ผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการยติุสัญญา ทั�งนี� บริษทัฯ เริ�ม
มีการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และตั�งแต่
วนัที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัขอแก้ไขสัญญาเป็น Feed-in Tariff  และ
สิ�นสุดสัญญาวนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2571

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสําหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอนํ� าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
ภายใตร้ะเบียบการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก

2 บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั  
ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 10 ปี นับจากวนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และ
ต่อเนื�องครั� งละ 10 ปี โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์
จะต่อสัญญา ต้องแจ้งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอนํ�าพอง จงัหวดัขอนแก่น

3 บริษทั แอ๊ดวานซ์ อาเชี�ยน จาํกดั
ซึ�งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 10 ปี นับจากวนัที� 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัที� 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565
และต่อเนื� องครั� งละ 10 ปี  โดยอัตโนมัติ  หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง
ไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอนํ�าพอง จงัหวดัขอนแก่น
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.1 สัญญาซื�อขายไฟฟ้า (ต่อ)

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จํากดั 

สัญญา
รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) มีอายุ 5 ปีนับจากวนัที�  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื�องครั� งละ 5 ปี 

โดยอตัโนมติั และใหมี้ผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการยติุสัญญา ทั�งนี� บริษทัฯ เริ�ม

มีการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และตั�งแต่

วนัที� 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัขอแก้ไขสัญญาเป็น Feed-in Tariff  และ

สิ�นสุดสัญญาวนัที� 8 มีนาคม พ.ศ. 2573 

สัญญ าซื� อขายไฟฟ้ าสํ าห รับ โรงไฟฟ้า อ ําเภอ เถิน  จังหวัดลําปาง 

ภายใตร้ะเบียบการรับซื�อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท เอซีอ ีโซลาร์ จํากดั  

สัญญา

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 บริษทั ยนิูคซี โปรดกัส์ จาํกดั มีอายุ 25 ปี นับตั�งแต่วนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 

สัญญาซื�อขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตยซึ์� งผลิตจากโรงไฟฟ้า
ที�ติดตั�งบนหลงัคา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

2 บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกดั
ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 25 ปี นับตั�งแต่วนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย์ เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์
พ.ศ. 2562  

สัญญาซื�อขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตยซึ์� งผลิตจากโรงไฟฟ้า
ที�ติดตั�งบนหลงัคา อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.2 สัญญาซื�อขายไอนํ�า

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั  

สัญญา 

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จาํกัด

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 10 ปี นับจากวนัที�  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และต่ออายุครั� งละ 2 ปีโดย

อัตโนมัติ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ทาํหนังสือแจ้งขอไม่ต่อสัญญา 

หลงัจากไดต่้ออายุสัญญาแลว้ ก่อนครบกาํหนดระยะเวลา 1 ปีของอายุสัญญา

ช่วงที� ต่อออกไป คู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบ

กาํหนดอายุสัญญา โดยตอ้งแจง้ให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไม่น้อยกว่า 90 ว ัน อย่างไรก็ตามในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คู่สัญญาทั�งสองฝ่ายไดท้าํการบอกเลิกสัญญาดงักล่าว

สัญญาซื�อขายไอนํ�าสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จํากดั 

สัญญา
รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา

1 บริษทั ทริปเปิ� ล เอ บอร์ด จาํกดั
ซึ�งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 1 ปีนับจากวนัที� เริ� มมีการซื� อขายไอนํ� าและต่ออายุครั� งละ 1 ปีโดย

อัตโนมัติ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ต้องส่ง

หนังสือแจง้ใหคู่้สัญญาอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 180 วนั ก่อนครบ

อายสัุญญา 

สัญญาซื� อขายไอนํ� าสําหรับโรงไฟฟ้าเกาะขนุน  อาํเภอพนมสารคาม 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.3 สัญญาบริการกาํจัดขยะ

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั 

สัญญา 

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 เทศบาลนครขอนแก่น มีอาย ุ20 ปีนบัจากวนัที� 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สัญญารับจา้งกาํจดัขยะสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอเมืองขอนแก่น

จงัหวดัขอนแก่น

2 เทศบาลตาํบลโนนท่อน มีอาย ุ25 ปีนบัจากวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560 สัญญารับจา้งกาํจดัขยะสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอเมืองขอนแก่น

จงัหวดัขอนแก่น

3 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สิบสอง สิบสอง 

สี�สิบแปด

มีอาย ุ5 ปีนบัจากวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2560 สัญญารับจา้งกาํจดัขยะสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอเมืองขอนแก่น

จงัหวดัขอนแก่น
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.4 สัญญาซื�อขายวัตถุดบิและเชื�อเพลงิ

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั 

สัญญา 

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 12 ปี  นับจากวันที�  10 มีนาคม พ.ศ. 2558 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอบา้นบึง  

จงัหวดัชลบุรี 

2 มีอายุ 12 ปี  นับจากวันที�  10 มีนาคม พ.ศ. 2558 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอโพนทอง  

จงัหวดัร้อยเอด็ 

3 มีอายุ 12 ปี  นับจากวันที�  1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอบ่อพลอย 

จงัหวดักาญจนบุรี 

4 บริษทั ชยัโย ซพัพลาย เชน จาํกดั
ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 12 ปี  นับจากวันที�  10 มีนาคม พ.ศ. 2558 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอโพนทอง  

จงัหวดัร้อยเอด็ 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.4 สัญญาซื�อขายวัตถุดบิและเชื�อเพลงิ (ต่อ)

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั  

สัญญา 

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จาํกัด

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 12 ปี นับจากวันที�  21 กันยายน พ.ศ. 2554 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอปราสาท  

จงัหวดัสุรินทร์ 

2 มีอายุ 12 ปี นับจากวนัที�  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอโชคชยั  

จงัหวดันครราชสีมา 

3 บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 12 ปี  นับจากวันที�  16 กันยายน พ.ศ. 2554 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอปราสาท  

จงัหวดัสุรินทร์ 

4 มีอายุ 12 ปี  นับจากวันที�  7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอโชคชยั  

จงัหวดันครราชสีมา 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.4 สัญญาซื�อขายวัตถุดบิและเชื�อเพลงิ (ต่อ)

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั 

สัญญา 

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 15 ปี  นับจากวันที�  26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื� อขายเชื� อเพลิงชีวมวลสําหรับโรงไฟฟ้า อําเภอศรีเชียงใหม่ 

จงัหวดัหนองคาย 

2 มีอายุ 15 ปี นับจากวนัที�  14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอสิรินธร 

จงัหวดัอุบลราชธานี 

3 บริษทั ศรีบา้นไผ ่จาํกดั

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 15 ปี  นับจากวันที�  15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอศรีเชียงใหม่

จงัหวดัหนองคาย 

4 บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จาํกัด

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 15 ปี นับจากวันที�  14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงคจ์ะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอสิรินธร  

จงัหวดัอุบลราชธานี 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.4 สัญญาซื�อขายวัตถุดบิและเชื�อเพลงิ (ต่อ)

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จํากดั 

สัญญา 

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มีอาย ุ25 ปี นบัจากวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 และหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง

ไม่แสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าประสงคจ์ะต่อสัญญาก่อนครบกาํหนด

สัญญา 1 ปี ใหสั้ญญานี� สิ�นสุดลงเมื�อครบกาํหนดอายสัุญญาขา้งตน้

สัญญาซื�อขายก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงไฟฟ้าเกาะขนุน อาํเภอพนมสารคาม 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื�อผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบ Cogeneration

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั  

สัญญา 

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 บริษทั ศรีบา้นไผ ่จาํกดั

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 12 ปี  นับจากวันที�  6 มีนาคม พ.ศ. 2558 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอนํ�าพอง 

จงัหวดัขอนแก่น

2 บริษทั โกลบลั วูด้ชิพ จาํกดั 

ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุ 12  ปี นับจากวนัที�  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และต่ออายุครั� งละ 1 ปี 

โดยอตัโนมติั หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ตอ้งแจง้

ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ� งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

สัญญาซื�อขายเชื�อเพลิงชีวมวลสาํหรับโรงไฟฟ้า อาํเภอนํ�าพอง 

จงัหวดัขอนแก่น



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.5 สัญญาบริหารจัดการและซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จํากดั 

สัญญา 
รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 บริษทั เอก็โก เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์
เซอร์วสิ จาํกดั

มีอาย ุ6 ปีนบัจากวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 สัญญาวา่จา้งใหบ้ริหารจดัการและซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าที�อาํเภอพนมสารคาม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา

2 การร่วมการงานระหวา่ง General
Electric International Operations
Company Inc. และ GE Packaged 
Power, Inc.

(1) มีอายุสัญญาซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเป็นเวลา 120,000 ชั�วโมงนับจากวนัที�
10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 หรือการซ่อมบาํรุงรักษาครั� งใหญ่ครั� งที� 2 แลว้เสร็จ
แลว้แต่อย่างใดอยา่งหนึ� งจะถึงภายหลงั หรือ (2) มีอายุสัญญา 16 ปี นับจากวนัที�
23 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 แลว้แต่เหตุการณ์ (1) หรือ (2) อยา่งใดอยา่งหนึ�งจะถึงก่อน

สัญญาว่าจ้างให้ซ่อมแซมและบาํรุงรักษากังหันก๊าซโรงไฟฟ้าที�อาํเภอ
พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

38.6 สัญญาบริหารจัดการเชื�อเพลงิชีวมวลและให้บริการงานแม่บ้าน

บริษัทย่อยโดยอ้อม คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา

บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั
บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั
บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั
บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั
บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จาํกดั

บริษทั กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั�น แอนด ์
เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั
ซึ�งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอายุสัญญา 1 ปี นับตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 ถึงวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2562
หากคู่สัญญาไม่ได้แจ้งความประสงค์จะ
ยกเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญาฉบบันี� มีผล
บงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี

สัญญาว่าจ้างให้บริหารจัดการเชื�อเพลิงชีวมวลและให้บริการงานแม่บ้าน
ของโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษทัยอ่ยโดยออ้ม
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.7 สัญญาเช่าที�ดนิและอาคาร 

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั 

สัญญา 

รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 เทศบาลนครขอนแก่น มีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัที� 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สัญญาเช่าที� ดินเพื�อดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการและกําจัด

ขยะมูลฝอย อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

2 มีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัที� 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สัญญาเช่าอาคารและสิ� งก่อสร้าง รวมทั� งที�ดินที�ใช้ประโยชน์ต่อเนื�องกับ

อาคารนั�น อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

3 มีอาย ุ20 ปี นบัจากวนัที� 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สัญญาก่อสร้างอาคารบนที�ดินของเทศบาลนครขอนแก่น โดยเมื�อก่อสร้าง

อาคารและติดตั�งเครื�องจกัรเสร็จสิ�นแลว้ให้อาคารและเครื�องจกัรดงักล่าว

ตกเป็นกรรมสิทธิ� ของเทศบาลนครขอนแก่นเมื�อครบกาํหนด 20 ปีนับแต่

วนัที�ทาํสัญญา

4 เทศบาลเมืองกระบี� มีอาย ุ25 ปี นบัจากวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 สัญญาเช่าที� ดินเพื�อดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการและกําจัด

ขยะมูลฝอย อาํเภอเมืองกระบี� จงัหวดักระบี�

5 มีอาย ุ25 ปี นบัจากวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 สัญญาก่อสร้างอาคารบนที�ดินของเทศบาลเมืองกระบี� โดยเมื�อก่อสร้าง

อาคารและติดตั�งเครื�องจกัรเสร็จสิ�นแลว้ให้อาคารและเครื�องจกัรดงักล่าว

ตกเป็นกรรมสิทธิ� ของเทศบาลเมืองกระบี� เมื�อครบกาํหนด 25 ปีนบัแต่วนัที�

ทาํสัญญา 
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.7 สัญญาเช่าที�ดนิและอาคาร (ต่อ)

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด 

สัญญา 
รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 นายธีรวฒิุ ทรงเมตตา 
ซึ� งเป็นบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอาย ุ23 ปี ตั�งแต่วนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2585 สัญญาเช่าที�ดินสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดคลองขลุง 

อาํเภอคลองขลุง จงัหวดักาํแพงเพชร

2 บริษทั ชยัโย สไมล ์จาํกดั
ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

มีอาย ุ23 ปี ตั�งแต่วนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2585 สัญญาเช่าที�ดินสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดคลองขลุง 

อาํเภอคลองขลุง จงัหวดักาํแพงเพชร

38.8 สัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั 

สัญญา 
รายการที�

คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

1 บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอน็เนอร์ย ี 
ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั
ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ตั�งแต่วนัที� 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีกาํหนดส่งมอบให้แก่ผูว้่าจา้งภายใน

วนัที� 14 กนัยายน พ.ศ. 2563 

สัญญาจ้างออกแบบ จัดหา และติดตั� งเครื� องจักรและอุปกรณ์  สําหรับ

โครงการก่อสร้างและบริหารโรงงานกาํจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี�

จงัหวดักระบี� มูลค่า 678,041,262 บาท 

2 บริษทั กู๊ดวลิล ์อินโนเวชั�น
แอนด ์เอน็จิเนียร์ริ�ง จาํกดั 
ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ตั� งแต่วนัที�  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีกําหนดส่งมอบให้แก่ผูว้่าจ้าง

ภายในวนัที� 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

สัญญาจ้างงานปรับพื�นที�ก่อสร้างโครงการงานโยธา และอาคารสําหรับ

โครงการก่อสร้างและบริหารโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี�

จงัหวดักระบี� มูลค่า 264,500,000 บาท 
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.9 สัญญาซื�อขายไฟฟ้าที�อยู่ในระหว่างการพิจารณายกเลิกการบอกเลกิสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและคืนสัญญาซื�อขายไฟฟ้าพร้อม

ขยายวันกาํหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

กลุ่มกิจการมีสัญญาซื�อขายไฟฟ้าที�อยูใ่นระหว่างการพิจารณายกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและคืนสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

พร้อมขยายวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี�

จํานวนสัญญาซื�อขายไฟฟ้า
ที�อยู่ในระหว่างการพจิารณา

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มถุินายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หน่วยงานที�พจิารณา บริษัทย่อยโดยอ้อม สัญญา สัญญา

ศาลปกครองชั�นตน้ บริษทั อลัไลแอนซ ์คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 1 1

1 1

อนุญาโตตุลาการ บริษทั แอ๊ดวานซ ์คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 1 3
บริษทั แอ๊ดวานซ ์อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั - 1
บริษทั อลัไลแอนซ ์คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 1 1
บริษทั แอ๊ดวานซ ์ฟาร์ม ทรี จาํกดั - 1
บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั 1 1
บริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จาํกดั 1 1

4 8

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทั แอ๊ดวานซ ์คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 1 1

1 1

ศาลปกครองชั�นตน้

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั

เมื�อวนัที�  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู ้บริหารของกลุ่มกิจการพิจารณาความคืบหน้าของการยื�นหนังสือต่อการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ของบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด สําหรับสัญญาซื� อขายไฟฟ้าจาํนวน 1 สัญญา และ

ตดัสินใจยื�นหนังสือต่อคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) เพื�อขอให้มีคาํสั�งให้ยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื�อขาย

ไฟฟ้าและคืนสัญญาซื�อขายไฟฟ้าพร้อมขยายวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่บริษทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่าว

เมื�อวนัที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการพิจารณาความคืบหน้าของการยื�นหนังสือของบริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน 

เพาเวอร์ จาํกัด ต่อ กกพ. สําหรับสัญญาซื�อขายไฟฟ้าจาํนวน 1 สัญญา และตัดสินใจยื�นคาํฟ้องต่อศาลปกครองชั�นตน้เพื�อ

ขอให้มีคาํพิพากษาหรือคาํสั�งให้ยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและคืนสัญญาซื�อขายไฟฟ้าพร้อมขยายวนักาํหนด

จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยต์ามสัญญาซื�อขายไฟฟ้าใหแ้ก่บริษทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่าว

นอกจากนี�  เมื�อวนัที� 3 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด ไดส่้งหนังสือถึง กฟภ. เพื�อขอเจรจา

ตกลงระงบัขอ้พิพาทตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า โดย กฟภ.ไดมี้หนังสือตอบกลบัเพื�อแจง้เงื�อนไขและหลกัเกณฑ์การเจรจา

ทั�งนี�บริษทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามเงื�อนไขและหลกัเกณฑด์งักล่าวและอยูใ่นระหวา่งการเจรจาร่วมกนั
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.9 สัญญาซื�อขายไฟฟ้าที�อยู่ในระหว่างการพิจารณายกเลิกการบอกเลกิสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและคืนสัญญาซื�อขายไฟฟ้าพร้อม

ขยายวันกาํหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (ต่อ)

อนุญาโตตุลาการ 

บริษทัย่อยโดยออ้ม - บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั บริษทั อลัไลแอนซ์

คลีน เพาเวอร์ จาํกดั บริษทั แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จาํกดั บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั และ บริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จาํกดั

เมื�อวนัที� 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื�อขอให้มีคาํชี�ขาดให้ กฟภ. ยกเลิกการบอก

เลิกสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและคืนสัญญาซื�อขายไฟฟ้าพร้อมขยายวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยใ์ห้แก่บริษทัย่อยโดยออ้ม

ดังกล่าวจาํนวนรวมทั� งสิ� น 8 สัญญา (8 คดี) ต่อมาเมื�อวนัที�  29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมได้รับคําชี� ขาดของ

อนุญาโตตุลาการลงวนัที� 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จาํนวน 4 สัญญา (4 คดี) คือ บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั จาํนวน 2 คดี 

บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกดั จาํนวน 1 คดี และบริษทั แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จาํกดั จาํนวน 1 คดี และเมื�อวนัที� 

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษทัโดยออ้มไดรั้บคาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการลงวนัที� 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อีกจาํนวน 4 สัญญา 

(4 คดี) คือ บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั จาํนวน 1 คดี บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั จาํนวน 1 คดี บริษทั ไบโอ 

เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกัด จาํนวน 1 คดี และบริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จาํกัด จาํนวน 1 คดี ซึ� งทั�ง 8 คดีดงักล่าวอนุญาโตตุลาการชี�

ขาดความสรุปว่าให้ กฟภ. คืนสัญญาซื�อขายไฟฟ้าในรูปแบบ FiT พร้อมขยายวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชยใ์ห้แก่

บริษทัย่อยโดยออ้มทั�ง 8 สัญญา โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยโดยออ้มทั�งหมดไดส่้งหนังสือแจง้ให้ กฟภ. ปฏิบติั

ตามคาํชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกนัเกี�ยวกบัรายละเอียดของการปฏิบติัตามคาํชี�ขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั

เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กฟภ. แจง้บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั วา่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ�นกบัโครงการตาม

สัญญาซื�อขายไฟฟ้าจริงและตกลงที�จะคืนสัญญาใหแ้ก่บริษทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่าว

เมื�อวนัที� 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กฟภ. แจง้บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ว่าไดส่้งเรื�องที�บริษทัย่อยโดยออ้มดงักล่าว

ขอให้ กฟภ. ดาํเนินการยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและคืนสัญญาซื�อขายไฟฟ้าพร้อมขยายวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้า

เขา้ระบบเชิงพาณิชยส์าํหรับสัญญาซื�อขายไฟฟ้าจาํนวน 1 สัญญาให ้กกพ. พิจารณาต่อไป

เมื�อวนัที� 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กกพ. มีหนังสือแจง้บริษทัย่อยโดยออ้มว่า กกพ. ไดแ้จง้ไปยงั กฟภ. แลว้ว่าการคืนสัญญา

ซื�อขายไฟฟ้าเป็นการดาํเนินการระหว่างคู่สัญญา ซึ� ง กฟภ. ตอ้งเจรจาตกลงกบับริษทัยอ่ยโดยออ้ม โดยตรงเกี�ยวกบัเงื�อนไข

รายละเอียดการคืนสัญญาและการขยายกาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย์

เมื�อวนัที� 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 กฟภ. แจง้เป็นหนงัสือมายงับริษทัยอ่ยโดยออ้มเพื�อนดัหมายเจรจา

เมื�อวนัที� 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดมี้หนังสือแจง้ให้บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั ดาํเนินการจดัส่งหนงัสือ

แจง้กาํหนดวนัเริ�มตน้ซื�อขายไฟฟ้า และจดัส่งขอ้เสนอเรื�องราคารับซื�อไฟฟ้าในส่วนที�บริษทัย่อยโดยออ้มประสงคจ์ะขอ

เปลี�ยนจาก Adder เป็น FiT เพื�อ กฟภ. จะไดด้าํเนินการแจง้ กกพ. เพื�อขอความเห็นชอบเพื�อจดัทาํสัญญาซื�อขายไฟฟ้าต่อไป
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38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.9 สัญญาซื�อขายไฟฟ้าที�อยู่ในระหว่างการพิจารณายกเลิกการบอกเลกิสัญญาซื�อขายไฟฟ้าและคืนสัญญาซื�อขายไฟฟ้าพร้อม

ขยายวันกาํหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (ต่อ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (ต่อ)

เมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยโดยออ้มไดส่้งหนังสือแจง้กาํหนดวนัเริ�มตน้ซื�อขายไฟฟ้า และขอ้เสนอเรื�อง

ราคารับซื�อไฟฟ้าในส่วนที�บริษทัประสงคข์อเปลี�ยนจาก Adder เป็น FiT ต่อ กฟภ. เพื�อให้ กฟภ. พิจารณาและดาํเนินการในส่วน

ที�เกี�ยวขอ้งต่อไป

เมื�อวนัที� 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดมี้หนังสือแจง้ให้บริษทัย่อยโดยออ้ม จดัส่งแผนการดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

เพื�อนาํส่ง กกพ. พิจารณาความเห็นชอบก่อนลงนามสัญญาต่อไป

เมื�อวนัที� 23 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยออ้ม ไดจ้ดัส่งแผนการดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กับ กฟภ. เพื�อพิจารณา

ก่อนลงนามสัญญาต่อไป

เมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. และบริษทัย่อยโดยออ้มไดป้ระชุมร่วมกันเกี�ยวกับร่างสัญญาซื�อขายไฟฟ้าฉบบัที� 

กฟภ. จะคืนให้แก่บริษทัย่อยโดยออ้ม หลงัจากนั�นเมื�อวนัที� 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส่้งร่างสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

มาให้บริษัทย่อยโดยอ้อมพิจารณา โดยเป็นสัญญาซื�อขายไฟฟ้าแบบ FiT ตามประกาศ FiT ปี พ.ศ. 2558 ซึ� งบริษัทย่อย

โดยออ้มไดแ้จง้ตอบกลบัว่าเห็นชอบร่างสัญญาซื�อขายไฟฟ้าดงักล่าว และเมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส่้งร่าง

สัญญาซื�อขายไฟฟ้ามาใหบ้ริษทัยอ่ยโดยออ้มพิจารณาอีกครั� ง 

วนัที� 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยโดยออ้มไดรั้บร่างสัญญาดงักล่าวจาก กฟภ. และไดต้รวจสอบร่างสัญญาฯ เรียบร้อยแลว้

และไดจ้ดัทาํหนงัสือตอบกลบัเห็นชอบร่างสัญญาฯ ฉบบัดงักล่าว โดยยื�นต่อ กฟภ. แลว้ในวนัที� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เมื�อวนัที� 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส่้งหนังสือแจง้มายงับริษทัย่อยโดยออ้มว่ายืนยนัร่างสัญญาซื�อขายไฟฟ้าที�จะคืน

ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยโดยออ้มวา่เป็นสัญญาซื�อขายไฟฟ้าแบบ FiT ตามประกาศ FiT ปี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดตามร่างสัญญาซื�อ

ขายไฟฟ้าที�แนบมาพร้อมหนงัสือแจง้ดงักล่าวซึ�งเป็นฉบบัที� กฟภ. และบริษทัยอ่ยโดยออ้มเห็นชอบร่วมกนั



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

97

38 สัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

38.10 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน) 

ณ วนัที� 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทและผูถื้อหุ้นทุกรายของบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น ซึ� งสัญญาดงักล่าว

มีขอ้กาํหนดว่าในกรณีที�บริษทัไม่สามารถนาํหุ้นของบริษทัไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดภ้ายใน

วนัที�  29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (3 ปีนับแต่วนัทําสัญญา) ผูถื้อหุ้นกลุ่มหนึ� งซึ� งถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 7.53 ของจาํนวนหุ้นทั�งหมดของบริษทั สามารถใช้สิทธิเรียกให้ผูถื้อหุ้นเดิมซื�อหุ้นที�ถือโดยผูถื้อหุ้นกลุ่มดงักล่าว

ในจาํนวนเงินลงทุนที�ผูถื้อหุ้นกลุ่มดังกล่าวไดช้าํระไปเต็มจาํนวน โดยหากผูถื้อหุ้มเดิมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื�อนไข

ดงักล่าวไดผู้ถื้อหุน้กลุ่มดงักล่าวอาจใชสิ้ทธิเรียกใหบ้ริษทัลดทุนในสัดส่วนของผูถื้อหุน้กลุ่มดงักล่าวเพื�อคืนมูลค่าเงินลงทุน

ตามเงินลงทุนที�ผูถื้อหุน้กลุ่มดงักล่าวไดช้าํระไปเตม็จาํนวนตามวธีิการที�ไดร้ะบุไวใ้นสัญญา

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที� 18 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัและผูถื้อหุน้ที�เป็นคู่สัญญาของสัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลง

ในการแกไ้ขสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น โดยยกเลิกเงื�อนไขที�บริษทัอยู่ในบงัคบัการคํ�าประกันที�อาจถูกเรียกให้ลดทุนเพื�อคืน

มูลค่าตามเงินลงทุนที�ผูถื้อหุ้นกลุ่มดงักล่าวไดช้าํระไปเต็มจาํนวนในกรณีที�ผูถื้อหุน้เดิมไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขการซื�อหุ้น

จากผูถื้อหุน้กลุ่มดงักล่าวได้

นอกจากนี� สัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้นยงัไดก้าํหนดให้ผูถื้อหุน้เดิมมีหนา้ที�โอนหุ้นทั�งหมดของบริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จาํกดั

เขา้มาในกลุ่มกิจการซึ�งบริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จาํกดั เป็นบริษทัที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบักลุ่มกิจการ

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั (หลงัแปรสภาพ) ครั� งที� 6/2561 เมื�อวนัที� 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทั เอเชีย 

คลีน เอ็นเนอร์จี�  จาํกัด ซึ� งเป็นบริษทัย่อยโดยตรงของบริษทั เขา้ทาํสัญญาซื�อขายหุ้นของบริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จาํกัด 

ซึ� งเป็นบริษทัที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มกิจการโดยเป็นการซื�อจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัจาํนวน 19,999,998 หุ้น  

ในราคาซื�อขายไม่เกิน 46,781,980.40 บาท (โดยใช้ขอ้มูลทางการเงิน) ซึ� งเป็นราคาตํ�าสุดระหว่างราคาตามมูลค่าทางบัญชี 

ณ วนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2561 (Book Value) และราคาตามมูลค่าทางบัญชีที�ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value) โดย 

บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอร์จี�  จาํกดั เขา้ทาํสัญญาซื�อขายหุน้ดงักล่าวเมื�อวนัที� 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

38.11 สัญญาซื�อขายหุ้น

บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน) 

ภายใตสั้ญญาซื�อขายหุ้นที�กลุ่มทรงเมตตาได้ทาํกับผูถื้อหุ้นกลุ่มหนึ� งเมื�อปี พ.ศ. 2559 โดยที�สัญญาซื� อขายหุ้นดังกล่าว

ไดก้าํหนดหน้าที�บางประการให้กลุ่มทรงเมตตาตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หากไม่สามารถ

ดาํเนินการไดท้ั�งหมดหรือบางส่วนภายในกาํหนดเวลา กลุ่มทรงเมตตามีหน้าที�ตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขในสัญญาดงักล่าว

ในเรื�องการโอนหุน้ ทั�งนี�กลุ่มทรงเมตตาไดด้าํเนินการโอนหุน้จาํนวนหนึ�งภายใตเ้งื�อนไขที�กาํหนดในสัญญาซื�อขายหุ้นที�กลุ่ม

ทรงเมตตาไดท้าํกบัผูถื้อหุน้กลุ่มหนึ�งเมื�อปี พ.ศ. 2559 เสร็จสิ�นแลว้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
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39 สิทธิพเิศษที�ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มกิจการไดรั้บสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดงัต่อไปนี�

บริษัทย่อยโดยอ้อม จํานวนบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 4 บตัรส่งเสริมการลงทุน
บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั 2 บตัรส่งเสริมการลงทุน
บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 4 บตัรส่งเสริมการลงทุน
บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จาํกดั 1 บตัรส่งเสริมการลงทุน
บริษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั 1 บตัรส่งเสริมการลงทุน
บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จาํกดั 1 บตัรส่งเสริมการลงทุน
บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั 3 บตัรส่งเสริมการลงทุน

โดยกลุ่มกิจการจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขตามที�ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนเพื�อไดรั้บสิทธิและประโยชน์

ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เพื�อผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยที์�ติดตั�งบนหลงัคาเพิ�ม จาํนวน 1 บตัร 

40 เหตุการณ์ภายหลงัวันที�ในข้อมูลทางการเงิน

40.1 การอนุมัติการเรียกชําระค่าหุ้นเพิ�มเติมของบริษัทย่อยโดยอ้อม 

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จาํกัด ครั� งที� 8/2562 เมื�อวนัที� 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ 

ให้เรียกชาํระค่าหุ้นสามญัที�ออกให้แก่ผูถื้อหุ้น จาํนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) จากเดิม 2.50 

บาท/หุน้ เป็น 5.30 บาท/หุน้ รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 56,000,000 บาท 

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ครั� งที� 7/2562 เมื�อวนัที� 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ

ใหเ้รียกชาํระค่าหุ้นสามญัที�ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น จาํนวน 14,900,000 หุน้ (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) มูลค่าสูงสุดไม่เกินหุน้ละ

6.58 บาท จากเดิม 5.01 บาท/หุน้ เป็น 5.61 บาท/หุน้ รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 8,940,000 บาท 



บริษัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

99

40 เหตุการณ์ภายหลงัวันที�ในข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)

40.2 การทําสัญญาซื�อขายไฟฟ้า

บริษทัยอ่ยโดยออ้ม - บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกดั 

เมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษทั เอซีอี โซลาร์ จาํกัดไดเ้ขา้ทาํสัญญาซื�อขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยซึ์� งผลิต

จากโรงไฟฟ้าที�ติดตั� งบนหลังคา อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาครกับบริษัทที�ไม่เกี�ยวข้องกันแห่งหนึ� ง โดย

มีระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัเริ�มตน้ซื�อขายไฟฟ้า ทั�งนี�  บริษทัฯ ยงัไม่เริ�มมีการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

41 ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงวิธีการบัญชีและการจัดประเภทรายการ

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดท้าํการปรับปรุงขอ้มูลทางการเงินรวม โดยเป็นการปรับปรุงเกี�ยวกบัการแปลงค่ารายการสินทรัพยที์�เป็น

ตัวเงินบางส่วนภายใต้ลูกหนี� สัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 8) ซึ� งมีองค์ประกอบการคาํนวณบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ

ดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นงวดเพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 21 เรื�อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงวิธีการบญัชีและการจดัประเภทรายการต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตามที�
รายงานไว้เดมิ

เพิ�มขึ�น(ลดลง) จาก 
 การจัดประเภท 

รายการ

เพิ�มขึ�น(ลดลง) จาก 
การเปลี�ยนแปลง

วธีิการบัญชี ตามที�ปรับใหม่
บาท บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 554,905,751 - (91,396,539) 463,509,212

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด
วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,346,257,964 (214,027,261) - 2,132,230,703
รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงินภายใตส้ญัญาซื�อขายไฟฟ้า - 214,027,261 (10,924,585) 203,102,676
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยน (7,442,711) - 29,017,931 21,575,220
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 155,356,945 - (4,780,029) 150,576,916
รายไดภ้าษีเงินได ้ 9,701,780 - 4,574,675 14,276,455
กาํไรสุทธิ 298,921,787 - 18,298,700 317,220,487
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41 ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงวิธีการบัญชีและการจัดประเภทรายการ (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตามที�

 รายงานไว้เดมิ 

เพิ�มขึ�น(ลดลง) จาก 

 การจัดประเภท 

รายการ 

เพิ�มขึ�น(ลดลง) จาก 

การเปลี�ยนแปลง

 วธีิการบัญชี  ตามที�ปรับใหม่

บาท บาท บาท บาท 

งบกระแสเงนิสดสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 308,623,567 - 22,873,375 331,496,942

กจิกรรมดาํเนินงาน 

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงินภายใตส้ัญญาซื�อขายไฟฟ้า 214,027,261 (214,027,261) - -

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นของ

ลูกหนี�สญัญาเช่าการเงิน - - (22,051,184) (22,051,184)

ลูกหนี�สญัญาเช่าการเงิน - 12,810,585 (822,191) 11,988,394

กจิกรรมลงทุน

เงินสดรับชาํระลูกหนี�ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 226,837,846 (226,837,846) - -

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตามที�

 รายงานไว้เดมิ 

เพิ�มขึ�น(ลดลง) จาก

 การจัดประเภท 

รายการ  ตามที�ปรับใหม่

บาท บาท บาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

   ตน้ทุนขายและบริการ 18,282,259 2,867,667 21,149,926

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8,444,291 (2,867,667) 5,576,624


