
บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย  
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็น
ผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน 
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวิณ  ปัญญำวงศข์นัติ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3534 
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั แอ๊บโซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 29,143,011          104,496,224      2,047,998             4,157,108         

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 7 842,566,665        829,130,975      8,983,008             8,040,518         

ลกูหนีสญัญาเช่าการเงนิ 

ทถีงึกาํหนดรบัชาํระภายในหนึงปี (สทุธ)ิ 8 96,063,003          97,940,417        -                      -                  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 34 ข) -                    -                  -                      700,000            

สนิคา้คงเหลอื 9 216,492,814        95,509,275        -                      -                  

ภาษมีลูค่าเพมิ (สทุธ)ิ 10 5,867,644           4,541,998         -                      1,024,942         

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,190,133,137     1,131,618,889   11,031,006            13,922,568        

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทตีดิภาระคาํประกนั 11 343,889,858        324,983,359      -                      -                  

ลกูหนีสญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ 8 3,222,522,720     3,324,323,137   -                      -                  

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 -                    -                  6,067,999,980       6,067,999,980   

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (สทุธ)ิ 13 120,002,875        100,671,875      -                      -                  

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 14 7,985,414,112     8,129,424,177   1,374,444             1,401,587         

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งและซอืสนิทรพัยถ์าวร 34 ก) 106,284,730        19,692,394        -                      -                  

สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สทุธ)ิ 15 807,417,110        760,982,804      -                      -                  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สทุธ)ิ 16 48,359,468          50,718,812        1,283,950             895,050            

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 17 56,087,913          43,806,330        -                      -                  

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 18 4,666,427           518,852            1,890,203             -                  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 12,694,645,213    12,755,121,740  6,072,548,577       6,070,296,617   

รวมสินทรพัย์ 13,884,778,350    13,886,740,629  6,083,579,583       6,084,219,185   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 108 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ___________________________________     กรรมการ  ___________________________________
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บริษทั แอ๊บโซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 19 475,502,818        369,047,020      -                      -                  

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัยอ่ย 34 ค) -                    -                  143,100,000          14,000,000        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 20 309,952,739        412,137,810      9,550,731             18,838,480        

สว่นทถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปีของ

- หนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ 23 387,479              377,931            -                      -                  

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 24 755,259,786        747,059,404      -                      -                  

- หุน้กู ้(สทุธ)ิ 25 1,437,865,826     49,216,871        1,437,865,826       49,216,871        

ภาษมีลูค่าเพมิ (สทุธ)ิ 10 33,275,897          41,412,118        353,588                -                  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 784,312              618,987            -                      -                  

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 21 7,366,385           4,352,601         4,045,120             1,287,986         

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,020,395,242     1,624,222,742   1,594,915,265       83,343,337        

หนีสินไม่หมุนเวียน

ประมาณการค่าซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า

ตามสญัญาสมัปทาน 22 23,221,030          17,292,000        -                      -                  

หนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ 23 265,588              557,404            -                      -                  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 24 4,657,345,724     5,204,394,322   -                      -                  

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

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 17 37,124,755          37,476,767        2,275,485             4,591,272         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 4,804,574           3,869,889         756,747                537,505            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 4,722,761,671     6,690,879,646   3,032,232             1,432,418,041   

รวมหนีสิน 7,743,156,913     8,315,102,388   1,597,947,497       1,515,761,378   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 108 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอ๊บโซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 27

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 10,975,999,960 หุน้

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 5,487,999,980     5,487,999,980   5,487,999,980       5,487,999,980   

ทุนจดทะเบยีนทอีอกและชาํระเต็มมลูค่าแลว้

หุน้สามญั 9,157,999,960 หุน้ 

มลูค่าทชีาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 4,578,999,980     4,578,999,980   4,578,999,980       4,578,999,980   

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,585,508,418     1,015,525,222   (93,367,894)           (10,542,173)       

สว่นตํากว่าทุนจากการรวมธุรกจิ

ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (22,886,961)         (22,886,961)       -                      -                  

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 6,141,621,437     5,571,638,241   4,485,632,086       4,568,457,807   

รวมส่วนของเจ้าของ 6,141,621,437     5,571,638,241   4,485,632,086       4,568,457,807   

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 13,884,778,350    13,886,740,629  6,083,579,583       6,084,219,185   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 108 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ปรบัใหม)่ (ปรบัใหม)่

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,142,728,955       1,129,268,156       18,120,000           18,108,000           

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ

ภายใตส้ญัญาซอืขายไฟฟ้า 102,911,949         106,998,032          -                    -                     

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 21,226,314           -                     -                    -                     

ตน้ทุนขายและบรกิาร (819,281,053)        (892,415,162)         (12,186,209)          (12,487,129)          

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน (21,226,314)          -                     -                    -                     

กาํไรขนัต้น 426,359,851         343,851,026          5,933,791            5,620,871             

ขาดทุนสุทธจิากอตัราแลกเปลยีน (7,291,623)           (34,639,175)          -                    -                     

รายไดอ้นื 1,769,257            8,205,948             4,106                  12,287                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 420,837,485         317,417,799          5,937,897            5,633,158             

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (84,482,235)          (89,428,643)          (5,998,111)           (7,745,725)            

ตน้ทุนทางการเงนิ (107,132,764)        (120,425,087)         (29,290,827)          (78,410)                

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 229,222,486         107,564,069          (29,351,041)          (2,190,977)            

รายได(้ค่าใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ (1,119,051)           4,265,347             783,067               442,953               

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 228,103,435         111,829,416          (28,567,974)          (1,748,024)            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 228,103,435         111,829,416          (28,567,974)          (1,748,024)            

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 228,103,435         111,829,416          (28,567,974)          (1,748,024)            

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม -                    -                     -                    -                     

228,103,435         111,829,416          (28,567,974)          (1,748,024)            

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 228,103,435         111,829,416          (28,567,974)          (1,748,024)            

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม -                    -                     -                    -                     

228,103,435         111,829,416          (28,567,974)          (1,748,024)            

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 33 0.02                    0.01                    (0.00) (0.00)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 108 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ปรบัใหม)่ (ปรบัใหม)่

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 29 3,398,989,141       3,261,498,859       54,363,000           50,208,000           

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ

ภายใตส้ญัญาซอืขายไฟฟ้า 308,442,610         310,100,708          -                    -                     

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 89,744,054           -                     -                    -                     

ตน้ทุนขายและบรกิาร 29 (2,506,484,729)      (2,528,739,941)      (39,595,435)          (33,637,055)          

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน (89,744,054)          -                     -                    -                     

กาํไรขนัต้น 1,200,947,022       1,042,859,626       14,767,565           16,570,945           

กาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากอตัราแลกเปลยีน (83,253,866)          (13,063,955)          14,387                (929)                    

รายไดอ้นื 30 26,942,079           14,788,605           29,356                19,427                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,144,635,235       1,044,584,276       14,811,308           16,589,443           

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (259,033,593)        (240,005,559)         (13,427,644)          (13,322,349)          

ตน้ทุนทางการเงนิ 31 (325,729,652)        (365,517,706)         (86,525,172)          (78,410)                

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 559,871,990         439,061,011          (85,141,508)          3,188,684             

รายได(้ค่าใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ 32 10,111,206           (10,011,108)          2,315,787            (639,485)              

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 569,983,196         429,049,903          (82,825,721)          2,549,199             

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 569,983,196         429,049,903          (82,825,721)          2,549,199             

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 569,983,196         429,049,903          (82,825,721)          2,549,199             

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม -                    -                     -                    -                     

569,983,196         429,049,903          (82,825,721)          2,549,199             

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 569,983,196         429,049,903          (82,825,721)          2,549,199             

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม -                    -                     -                    -                     

569,983,196         429,049,903          (82,825,721)          2,549,199             

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 33 0.06                    0.04                    (0.01)                   0.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 108 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ทุนจดทะเบียน ส่วนตาํกว่าทุนจาก รวมส่วน

ทีออกและชาํระ กาํไรสะสม การรวมธรุกิจภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ 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    

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  569,983,196       -                       569,983,196        569,983,196      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 4,578,999,980     1,585,508,418     (22,886,961)            6,141,621,437      6,141,621,437    

ทุนจดทะเบียน ส่วนตาํกว่าทุนจาก รวมส่วน

ทีออกและชาํระ กาํไรสะสม การรวมธรุกิจภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

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

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงวธิกีารบญัชี 41 -                  (91,396,539)        -                       (91,396,539)         (91,396,539)       

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

สว่นตํากว่าทนุจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั -                  -                  (2,575,129)              (2,575,129)          (2,575,129)        

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (ปรบัใหม)่ -                  429,049,903       -                       429,049,903        429,049,903      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 (หลงัปรบัใหม่) 4,578,999,980     892,559,115       (22,886,961)            5,448,672,134      5,448,672,134    

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 108 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

7



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ทุนจดทะเบียน

ทีออกและชาํระ กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วน

เตม็มูลค่าแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

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

ขาดทนุสทุธสิาํหรบังวด -                   (82,825,721)            (82,825,721)        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 4,578,999,980     (93,367,894)            4,485,632,086     

ทุนจดทะเบียน

ทีออกและชาํระ กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วน

เตม็มูลค่าแล้ว - ยงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

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

กําไรสทุธสิาํหรบังวด -                   2,549,199              2,549,199           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 4,578,999,980     6,151,091              4,585,151,071     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 108 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ยอดคงเหลือต้นงวดวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวดวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

8



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน พ.ศ. 2561 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 (ปรบัใหม)่ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 559,871,990           439,061,011           (85,141,508)            3,188,684               

รายการปรบัปรุง

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึ

ของลูกหนีสญัญาเช่าการเงนิ 8 82,940,728             12,452,863             -                       -                       

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิคา้คงเหลอืเนืองจากไฟไหม้ 9 7,995,257               -                       -                       -                       

ค่าเสอืมราคา 14 349,445,785           350,416,115           454,979                 293,988                 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 14 6,196,968               7,100,187               -                       -                       

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวรเนืองจากไฟไหม้ 14 2,601,629               -                       -                       -                       

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยถ์าวรเนืองจากไฟไหม้ 14 804,388                 -                       -                       -                       

กาํไรจากการจาํหน่ายทดีนิ -                       (5,396,000)              -                       -                       

ค่าตดัจาํหน่าย 15, 16 46,177,992             47,934,434             -                       -                       

ประมาณการค่าซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้าตามขอ้ตกลงสมัปทาน 22 5,929,030               5,333,560               -                       -                       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 934,685                 1,921,455               219,242                 28,789                   

ดอกเบยีรบั 30 (2,366,748)              (2,263,301)              (29,356)                  (19,427)                  

ตน้ทุนทางการเงนิ 31

- ดอกเบยีจ่ายหุน้กู้ 73,784,658             -                       73,784,658             -                       

- ดอกเบยีจ่ายเงนิกูย้มื 231,738,445           352,429,641           1,380,823               78,410                   

- ดอกเบยีจ่ายหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 20,276                   51,179                   -                       -                       

- ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงหุน้กูร้อตดัจ่าย 11,359,691             -                       11,359,691             -                       

- ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย 8,826,582               13,036,886             -                       -                       

1,386,261,356         1,222,078,030         2,028,529               3,570,444               

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนอีนื (12,812,851)            (45,374,024)            (945,959)                (8,435,977)              

- ลูกหนีสญัญาเช่าการเงนิ 20,737,103             16,489,295             -                       -                       

- สนิคา้คงเหลอื (128,978,796)           (24,140,276)            -                       -                       

- ภาษมีลูค่าเพมิ (9,461,867)              14,769,289             1,378,530               41,359                   

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (745,003)                (1,991,530)              (257,005)                -                       

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (118,588,999)           83,650,647             (10,295,970)            3,090,675               

- หนีสนิหมนุเวยีนอนื 3,013,784               58,046                   2,757,134               254,150                 

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบยีรบั

และภาษเีงนิไดจ่้าย 1,139,424,727         1,265,539,477         (5,334,741)              (1,479,349)              

ดอกเบยีรบั 1,743,909               1,578,915               32,825                   4,657                    

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (5,759,636)              (3,875,782)              (1,633,198)              (1,682,645)              

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 1,135,409,000         1,263,242,610         (6,935,114)              (3,157,337)              

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 108 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน พ.ศ. 2561 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 (ปรบัใหม)่ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบั(จ่าย)เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 34 ข) -                       -                       700,000                 (700,000)                

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคาํประกนั(เพมิขนึ)ลดลง 11 (18,906,499)            (109,611,574)           -                       (7,930,015)              

เงนิสดจา่ยการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั -                       (6,303,455)              -                       -                       

เงนิสดจา่ยซอื

- อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 13 (19,331,000)            -                       -                       -                       

- สนิทรพัยถ์าวร (285,280,301)           (312,285,992)           (427,836)                (1,496,608)              

- สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน 15 (87,698,651)            -                       -                       -                       

- โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 16 (508,900)                (716,040)                (388,900)                (716,040)                

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร -                       10,730,000             -                       -                       

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (411,725,351)           (418,187,061)           (116,736)                (10,842,663)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 19 106,455,798           127,448,299           -                       -                       

เงนิสดจา่ยชาํระหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 23 (302,544)                (1,539,654)              -                       -                       

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24 124,360,577           288,321,565           -                       -                       

เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24 (671,118,985)           (888,692,820)           -                       -                       

เงนิสดจา่ยค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มื 24 (700,000)                (5,000,000)              -                       -                       

เงนิสดจา่ยไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกาํหนด 25 (50,000,000)            -                       (50,000,000)            -                       

เงนิสดจา่ยตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบยีจ่าย (307,731,708)           (343,763,967)           (74,157,260)            -                       

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัยอ่ย 34 ค) -                       -                       129,100,000           14,000,000             

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (799,036,862)           (823,226,577)           4,942,740               14,000,000             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ (75,353,213)            21,828,972             (2,109,110)              -                       

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลอืปลายงวด 29,143,011             27,094,167             2,047,998               -                       

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร 20 21,750,374             8,031,462               -                       -                       

เงนิประกนัผลงาน 20 2,464,554               173,100                 -                       -                       

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 653,067                 1,075,712               -                       -                       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 108 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยว่ำดว้ย
บรษิทัมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
บริษัทมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียน เลขที่ 140/6 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ชัน้ที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำเป็น “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำทัง้จำกเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะ ก๊ำซธรรมชำติ และพลังงำน
แสงอำทติย ์
 
บรษิทัประกอบธุรกจิในกำรลงทุนในบรษิทัเอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั โดยกำรลงทุนรอ้ยละ 100 และบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี ้
จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัย่อยอกีจ ำนวน 11 บรษิทั ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิขอ้ 12 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท เมื่อวนัที ่
8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิหลกั (คอื งบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของ และ
งบกระแสเงนิสด) ไดน้ ำเสนอในรูปแบบทีส่อดคล้องกบัรปูแบบของงบกำรเงนิประจ ำปีซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย 
ฉบบัที ่1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงนิ ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิจดัท ำเป็นแบบย่อ  
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ตวัเลขทีน่ ำมำเปรยีบเทยีบไดม้กีำรจดัประเภทรำยกำรใหม่เพื่อใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บักำรแสดงรำยกำรทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
ในปีปัจจุบนัเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ช้
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล เป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำร
จดัท ำงบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
 
รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นเป็นครัง้ครำวในระหว่ำงงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยหรอืค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์
เดยีวกบักำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยหรอืค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัช ีณ วนัสิน้งวดปีบญัชี 
 
ภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลตัง้คำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดยีวกบัทีใ่ชก้บัผลก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะได้ 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 
 
เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15  
เรื่องรำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำและมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรบัปรุงซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร โดยกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร  
 
กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยได้จำกกำรขำย 
- กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยพลงังำนไฟฟ้ำและไอน ้ำเมื่อไดป้ฏบิตัติำมภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสญัญำแลว้เสรจ็

โดยกำรส่งมอบพลงังำนไฟฟ้ำและไอน ้ำเขำ้สู่ระบบของลูกคำ้ตำมภำระทีต่้องปฏบิตั ิณ เวลำใดเวลำหนึ่ง (point in time)  
ซึ่งไดแ้ก่รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำอตัรำรบัซื้อไฟฟ้ำพเิศษ รำยไดค้่ำชดเชยกระแสไฟฟ้ำ 
ส่วนเพิม่และรำยไดจ้ำกกำรขำยไอน ้ำ 

 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
- กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเมื่อไดใ้หบ้รกิำรแก่ลูกคำ้แล้ว โดยกลุ่มกจิกำรเสรจ็สิน้กำรปฏบิตัติำมภำระ  

ทีต่อ้งปฏบิตั ิณ เวลำใดเวลำหนึ่ง (point in time) ซึง่ไดแ้ก่รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรก ำจดัขยะ 
- กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเมื่อไดใ้หบ้รกิำรแก่ลูกคำ้แล้ว โดยกลุ่มกจิกำรเสรจ็สิน้กำรปฏบิตัติำมภำระ  

ทีต่อ้งปฏบิตัติลอดช่วงเวลำหนึ่ง (over time) ซึง่ไดแ้ก่รำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน 
 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร  
ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุงซึ่งมี 
ผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำร
ประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

13 

 
3 กำรประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใช้ดุลยพนิิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชมีำใช้ และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลที่เกิดขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส ำคญัมำใช้ในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชขีองกลุ่ม
กจิกำรและแหล่งที่มำของขอ้มูลที่ส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในประมำณกำรที่มอียู่มำใชเ้ช่นเดยีวกบังบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

4 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
กำรวเิครำะห์เครื่องมอืทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำและเปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำง
ของระดบัขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั  
• ข้อมูลระดบั 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดบั 1 ทัง้ที่สำมำรถสงัเกตได้โดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำ) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
• ข้อมูลระดบั 3 ได้แก่ ข้อมูลส ำหรบัสินทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สำมำรถสงัเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่

สำมำรถสงัเกตได)้  
 
กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยกำรบญัชใีนกำรก ำหนดว่ำกำรโอนระหว่ำงระดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรประมำณมลูค่ำยุตธิรรมระหว่ำงงวด 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิใน 4 ส่วนงำน คอืส่วนงำนธุรกจิโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิชวีมวล โรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิขยะ โรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิก๊ำซธรรมชำต ิและโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์และกลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิใน
ส่วนงำนทำงภูมศิำสตรเ์ดยีว คอืในประเทศไทย ดงันัน้ ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน (คณะกรรมกำรบรหิำร) จงึพจิำรณำขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่
30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (บำงส่วน) (บำท) 

 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

 โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ โรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ รวม 

 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 

  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 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร           
   - จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้ - เมื่อปฏบิตัติำมภำระที่ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ้น 1,942,844,571 1,935,751,051 198,880,084 198,179,907 1,252,828,451 1,127,567,901 4,436,035 -       3,398,989,141 3,261,498,859 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ -       -       -       -       308,442,610 310,100,708 -       -       308,442,610 310,100,708 
รำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน           
   - จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้- ตลอดช่วงเวลำทีต่อ้งปฏบิตัติำมภำระ           
      ที่ตอ้งปฏบิตั ิ -       -       89,744,054 -       -       -       -       -       89,744,054 -       
ตน้ทุนขำยและบรกิำร (1,263,632,699) (1,399,857,100) (106,150,497) (112,564,420) (1,131,632,107) (1,016,318,421) (5,069,426) -       (2,506,484,729) (2,528,739,941) 
ตน้ทุนค่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน -       -       (89,744,054) -       -       -       -       -       (89,744,054) -       

ก ำไร(ขำดทุน)ขัน้ตน้จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 679,211,872 535,893,951 92,729,587 85,615,487 429,638,954 421,350,188 (633,391) -       1,200,947,022 1,042,859,626 

           
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น         (83,253,866) (13,063,955) 
รำยไดอ้ื่น         26,942,079 14,788,605 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร         (259,033,593) (240,005,559) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (325,729,652) (365,517,706) 
รำยได(้ค่ำใชจ้่ำย)ภำษเีงนิได้         10,111,206 (10,011,108) 

ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด         569,983,196 429,049,903 

           

ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 14) 328,535,625 333,321,346 3,387,123 2,812,749 15,625,572 14,282,020 1,897,465 -       349,445,785 350,416,115 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 15, 16) 2,507,397 2,507,397 43,309,747 45,159,123 267,914 267,914 92,934 -       46,177,992 47,934,434 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิใน 4 ส่วนงำน คอืส่วนงำนธุรกจิโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิชวีมวล โรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิขยะ โรงไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิก๊ำซธรรมชำต ิและโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย์ และกลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิใน
ส่วนงำนทำงภูมศิำสตร์เดยีว คอืในประเทศไทย ดงันัน้ ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน (คณะกรรมกำรบรหิำร) จงึพจิำรณำขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่
30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ (ต่อ) 
 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (บำงส่วน) (บำท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ โรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ รวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 

  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 

           
สนิทรพัย์ตำมส่วนงำน 8,231,991,462 8,255,787,895 992,357,535 836,190,719 4,416,229,577 4,520,325,746 154,302,425 125,614,863 13,794,880,999 13,737,919,223 
สนิทรพัยท์ี่ไม่ไดปั้นส่วน         89,897,351 148,821,406 

สนิทรพัยท์ัง้สิ้นตำมงบกำรเงนิรวม         13,884,778,350 13,886,740,629 

           
หนี้สนิตำมส่วนงำน 4,262,892,328 4,644,128,550 418,602,652 468,689,247 3,003,701,175 3,153,563,754 4,868,723 1,467,258 7,690,064,878 8,267,848,809 
หนี้สนิที่ไม่ไดปั้นส่วน         53,092,035 47,253,579 

หนี้สนิทัง้สิน้ตำมงบกำรเงนิรวม         7,743,156,913 8,315,102,388 

 
กลุ่มกิจกำรมลีูกค้ำหลกัสองรำย ที่มรีำยไดร้วมกนัส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 98.34 ของรำยได้ของกลุ่มกิจกำร (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 99.01) ไดแ้ก่ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค  
ซึง่รบัซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำชวีมวล โรงไฟฟ้ำขยะ และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย ซึง่รบัซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ  
 
คณะกรรมกำรบรษิัทได้พจิำรณำน ำเสนอขอ้มูลรำยไดจ้ ำแนกส่วนงำนใหม่ โดยแยกจงัหวะกำรรบัรูร้ำยได้เป็นเพื่อปฏบิตัติำมภำระที่ต้องปฏบิตัเิสรจ็สิ้นและตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระที่ ต้องปฏบิตัเิสรจ็สิ้น 
(point in time) และตลอดช่วงเวลำที่ปฏบิตัติำมภำระที่ตอ้งปฏบิตั ิ(over time) ส ำหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 ขอ้มูลทำงกำรเงนิจ ำแนกส่วนงำนเปรยีบเทยีบไดม้กีำรจดัท ำใหม่เพื่อใหส้อดคล้อง
กบักำรน ำเสนอในงบกำรเงนิปีปัจจุบนั 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิสดในมอื 478,880 478,183 -       -       
เงนิฝำกธนำคำร     
   - ประเภทกระแสรำยวนั 113,683 79,452 -       -       
   - ประเภทออมทรพัย์ 28,166,316 103,171,393 2,047,998 4,157,108 
เชค็ในมอื 384,132 767,196 -       -       
 29,143,011 104,496,224 2,047,998 4,157,108 
 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ 0.38 ถงึ 0.75 ต่อปี (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.38 ถงึ 0.75 ต่อปี) 
 

7 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนี้กำรคำ้      
   - ออกใบแจง้หนี้แล้ว     
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 271,409,087 260,000,018 -       -       
        - กจิกำรอื่น 6,357,977 2,659,999 -       -       
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
            (หมำยเหตุ 34 ก)) 10,359,055 620,477 6,591,200 6,420,000 

 288,126,119 263,280,494 6,591,200 6,420,000 
ลูกหนี้กำรคำ้     
   - ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้     
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 231,899,033 254,540,809 -       -       
        - กจิกำรอื่น 412,037 3,284,883 -       -       
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
             (หมำยเหตุ 34 ก)) 4,207,134 2,953,454 -       226,000 

 236,518,204 260,779,146 -       226,000 
ลูกหนี้กำรคำ้จำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต้     
   สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ     
    - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 283,873,165 277,152,779 -       -       
     

รวมลูกหนี้กำรคำ้ (ยกไป) 808,517,488 801,212,419 6,591,200 6,646,000 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ (ยกมำ) 808,517,488 801,212,419 6,591,200 6,646,000 
ลูกหนี้อื่น     
   - กจิกำรอื่น 700,431 7,408,415 -       4,900 
ดอกเบี้ยคำ้งรบั     
   - สถำบนักำรเงนิ 674,285 51,446 4,287 934 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ก)) -       -      -       6,822 
ค่ำเช่ำทีด่นิคำ้งรบั     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหต ุ34 ก)) 342,497 76,459 -       -       
เงนิทดรองจ่ำย     
   - พนักงำน 106,922 463,534 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ก)) -       200,000 -       -       
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ่อมแซมและ     
   บ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร     
   - กจิกำรอื่น 2,089,794 6,219,328 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ก)) 1,290,602 -       -       -       
เบีย้ประกนัจ่ำยล่วงหน้ำ 15,745,781 8,878,649 381,361 -       
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 6,535,038 3,250,021 2,006,160 1,381,862 
ลูกหนี้ค่ำเคลมประกนั (หมำยเหตุ 9) 5,349,563 -       -       -       
เงนิมดัจ ำที่จะไดร้บัคนืภำยในหนึ่งปี 1,214,264 1,370,704 -       -       

รวม 842,566,665 829,130,975 8,983,008 8,040,518 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่ค้ำงช ำระได้
ดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้      
   - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจ้งหนี้แลว้     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 271,409,087 260,000,018 -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจ้งหนี้ 231,899,033 254,540,809 -       -       
 503,308,120 514,540,827 -       -       
     

   - กจิกำรอื่น     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจ้งหนี้แลว้     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 5,036,405 179,155 -       -       
           ส่วนทีเ่กนิก ำหนดน้อยกว่ำ 3 เดอืน 1,321,572 2,480,844 -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจ้งหนี้ 412,037 3,284,883 -       -       
 6,770,014 5,944,882 -       -       
     

   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ก))     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจ้งหนี้แลว้     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 5,824,403 620,477 4,729,400 6,420,000 
           ส่วนทีเ่กนิก ำหนดน้อยกว่ำ 3 เดอืน 4,534,652 -       1,861,800 -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจ้งหนี้ 4,207,134 2,953,454 -       226,000 
 14,566,189 3,573,931 6,591,200 6,646,000 
     

ลูกหนี้กำรคำ้จำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต ้     
   สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ     
   - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจ้งหนี้แลว้     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 149,854,456 143,881,400 -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจ้งหนี้ 134,018,709 133,271,379 -       -       
 283,873,165 277,152,779 -       -       
     

      รวม 808,517,488 801,212,419 6,591,200 6,646,000 

 
กลุ่มกจิกำรมรีะยะเวลำช ำระหนี้ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระตำมปกตคิอื 30 วนั 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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8 ลูกหน้ีสญัญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ)  

 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อมไดก่้อสรำ้ง
โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติที่จงัหวดัฉะเชิงเทรำเสร็จสิ้นและได้เริม่ขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต  
แห่งประเทศไทย อย่ำงไรกต็ำมผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำฉบบัดงักล่ำวตำมกำรตคีวำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 4 “เรื่อง กำรประเมนิว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสญัญำเช่ำหรอืไม่” แล้วพบว่ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ฉบับดงักล่ำวมีลกัษณะเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิ ดงันัน้ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรจึงบันทึกโอนอำคำรและอุปกรณ์มำเป็นลูกหนี้
สญัญำเช่ำกำรเงนิและแสดงสุทธดิว้ยรำยไดท้ำงกำรเงนิรอกำรรบัรู ้และรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำฉบบัดงักล่ำว
จะรบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำโดย
รวมอยู่ในรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ 10,030,412,050 10,638,854,505 -       -       
หกั  รำยไดท้ำงกำรเงนิรอกำรรบัรู้ (6,711,826,327) (7,216,590,951) -       -       
 3,318,585,723 3,422,263,554 -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระ     
          ภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (96,063,003)        (97,940,417) -       -       
 3,222,522,720 3,324,323,137 -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระ     
          เกนิกว่ำหนึ่งปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี (128,424,033) (129,682,113) -       -       
ส่วนทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระเกนิ 5 ปี     

   แต่ไม่เกนิ 25 ปี 3,094,098,687 3,194,641,024 -       -       

 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมลีูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิค้ำงช ำระ 2 เดอืน เป็นจ ำนวนเงนิ 71,840,124 บำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : คำ้งช ำระ 2 เดอืน เป็นจ ำนวน 74,136,688 บำท) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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8 ลูกหน้ีสญัญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิและรำยไดท้ำงกำรเงนิรอกำรรบัรูม้รีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
(ตรวจสอบแล้ว) 

 ลูกหน้ีสญัญำเช่ำ รำยได้ทำงกำรเงิน  ลูกหน้ีสญัญำเช่ำ รำยได้ทำงกำรเงิน  
 กำรเงิน รอกำรรบัรู้ รวม กำรเงิน รอกำรรบัรู้ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ยอดคงเหลอืตน้งวด/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 
รบัเงนิจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ (328,599,684) -       (328,599,684) (437,753,439) -       (437,753,439) 
รบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิ       
   ภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ -       308,442,610 308,442,610 -       421,701,994 421,701,994 
ปรบัปรุงรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำ       
   ซื้อขำยไฟฟ้ำจำกกระแสเงนิสดรบัที่ลดลง       
   เนื่องจำกกำรผลติไม่ถึงก ำลงักำรผลติขัน้ต ่ำ -       -       -       (4,678,348) -       (4,678,348) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (5,527,976) 4,947,947  (580,029) (1,459,401) 1,177,406 (281,995) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (274,314,795) 191,374,067 (82,940,728) (34,892,627) 24,622,031 (10,270,596) 

ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 10,030,412,050 (6,711,826,327) 3,318,585,723 10,638,854,505 (7,216,590,951) 3,422,263,554 

 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรให้บรกิำรภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
เป็นจ ำนวน 1,232,833,871 บำท (หมำยเหตุ  29) และรำยได้จำกสัญญำเช่ำกำรเงินภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นจ ำนวน 
308,442,610 บำท 
 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่จะได้รบัทัง้สิ้นภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิข้ำงต้น ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  502,015,993 516,578,149 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี      
   แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,613,159,511 1,769,765,835 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 5 ปี     
   แต่ไม่เกนิ 25 ปี 7,915,236,546 8,352,510,521 -       -       

 10,030,412,050 10,638,854,505 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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9 สินค้ำคงเหลือ  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

วตัถุดบิเชือ้เพลงิ 147,650,088 41,354,876 -       -       
วสัดุสิ้นเปลอืง 13,843,373 11,501,944 -       -       
ชิน้ส่วนอะไหล่ 54,999,353 42,652,455 -       -       

 216,492,814 95,509,275 -       -       

 
เมื่อวนัที ่3 มนีำคม พ.ศ. 2562 ไดเ้กดิเหตุเพลงิไหมพ้ื้นทีจ่ดัเกบ็วตัถุดบิเชื้อเพลงิของบรษิัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่ง คอื บรษิัท  
แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชีย จ ำกดั เนื่องจำกมีสะเก็ดไฟจำกไฟไหม้พื้นที่ป่ำบรเิวณใกล้เคยีงโรงไฟฟ้ำของบรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวปลิวมำตกใส่กองเชื้อเพลิง ส่งผลให้เกิดควำมเสยีหำยต่อวตัถุดบิเชื้อเพลงิซึ่งบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ตดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิ
เชื้อเพลงิเป็นจ ำนวน 7.99 ล้ำนบำท และอุปกรณ์บำงส่วน จ ำนวน 4.06 ล้ำนบำท รวมมูลค่ำทัง้สิ้น 12.05 ล้ำนบำท ท ำให้ต้อง
หยุดกำรผลิตไฟฟ้ำชัว่ครำวในระหว่ำงที่ท ำกำรดบัไฟ โดยสำมำรถควบคุมเพลิงได้ในวนัที่ 4 มนีำคม พ.ศ. 2562 และหลงัจำกนัน้
สำมำรถกลับมำด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำได้ตำมปกติ ทัง้นี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวได้มีกำรท ำประกันภัยครอบคลุมมูลค่ำ 
ควำมเสยีหำยของสนิทรพัย์ดงักล่ำวขำ้งต้น โดยบรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดร้บัเงนิชดเชยค่ำควำมเสยีหำยจ ำนวน 7.00 ล้ำนบำท 
ในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 และจ ำนวน 5.35 ลำ้นบำท ในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2562 รวมทัง้สิน้เป็นจ ำนวน 12.35 ลำ้นบำท 
 

10 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (สุทธิ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษมีลูค่ำเพิม่คำ้งรบั 10,470,818 4,692,640 -       1,243,305 
ภำษมีลูค่ำเพิม่คำ้งจ่ำย (9,841,821) (21,967,850) (74,796) -       
ภำษซีื้อยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 3,557,871 10,044,499 152,408 201,637 
ภำษขีำยยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ (31,595,121) (29,639,409) (431,200) (420,000) 
 (27,408,253) (36,870,120) (353,588) 1,024,942 
     

แสดงเป็นสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ 5,867,644 4,541,998 -       1,024,942 
     

แสดงเป็นหนี้สนิ (สุทธ)ิ (33,275,897) (41,412,118) (353,588) -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

เพื่อค ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำว      
   กบัสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24)     
   - เงนิฝำกธนำคำร     
       - ประเภทออมทรพัย์ 336,088,022 324,183,359 -       -       
 336,088,022 324,183,359 -       -       
     

เพื่อค ้ำประกนักำรประมลูสญัญำ     
   ซื้อขำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำน     
   แสงอำทติย์     
   - เงนิฝำกธนำคำร     
       - ประเภทออมทรพัย์ 7,000,000 -       -       -       
 7,000,000 -       -       -       
     

เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ      
   - เงนิฝำกธนำคำร     
       - ประเภทออมทรพัย์ 801,836 -       -       -       
   - บตัรเงนิฝำกธนำคำร -       800,000 -       -       
 801,836 800,000 -       -       
     

 343,889,858 324,983,359 -       -       
 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ้ำประกันของกลุ่มกิจกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 336,088,022 บำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 324,183,359 บำท) เป็นบญัชเีงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีเ่ปิดไวเ้พื่อรบัช ำระเงนิตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่
กลุ่มกจิกำรใชเ้พื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัส ำรองเงนิไวเ้พื่อใหเ้พยีงพอ
ในกำรช ำระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย และส ำรองเพื่อกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำโครงกำร เงนิส ำรองดงักล่ำวกนัจำกรำยไดค้่ำขำยไฟฟ้ำ 
อย่ำงไรกต็ำม กำรเบกิถอนเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิดงักล่ำวสำมำรถเบกิใชไ้ดห้ำกไดร้บัอนุมตัจิำกสถำบนักำรเงนิ 
 

เงินฝำกสถำบันกำรเงนิที่ติดภำระค ้ำประกัน ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีอัตรำ
ดอกเบีย้ดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

เงนิฝำกธนำคำร - ประเภทออมทรพัย ์  0.38 ถงึ 0.90  0.38 ถงึ 0.90 -       -       
บตัรเงนิฝำกธนำคำร -        1.40 -       -       

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

   ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีช ำระแล้ว สดัส่วนกำรถือหุ้น วิธีรำคำทุน เงินปันผลรบัส ำหรบังวดเก้ำเดือน 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 สถำนท่ีประกอบ   30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
 ธรุกิจ/ประเทศท่ี   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 

บริษทัย่อยโดยตรง จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท 
             

บรษิทั เอเชยี คลนี เอ็นเนอรจ์ี้ จ ำกดั ประเทศไทย ลงทุนในบรษิทัต่ำงๆ 6,500,000,000 6,500,000,000 6,068,000,000 6,068,000,000  100.00  100.00 6,067,999,980 6,067,999,980 507,524,633 187,384,500 

         
6,067,999,980 6,067,999,980 507,524,633 187,384,500 

 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้หมดถอืหุน้โดยบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 
      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินปันผลรบัส ำหรบังวดเก้ำเดือน - 
   ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีช ำระแล้ว สดัส่วนกำรถือหุ้น วิธีรำคำทุน บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอรจ์ี้ ัจ ำกดั 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 สถำนท่ีประกอบ   30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
 ธรุกิจ/ประเทศท่ี   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 

บริษทัย่อยโดยอ้อม จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท 
             

บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัชลบุร ีรอ้ยเอด็            
     และกำญจนบุร ี 2,000,000,000 2,000,000,000 1,632,635,000 1,606,985,000  100.00  100.00 1,632,634,980 1,606,984,980 181,527,018 56,234,500 

บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร  ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัสุรนิทร์           
   เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั     และนครรำชสมีำ 1,000,000,000 1,000,000,000 955,045,000 955,045,000  100.00  100.00 955,044,970 955,044,970 119,380,621 -       
บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ ฟำร์ม ทร ีจ ำกดั ประเทศไทย ถอืครองสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่           

     จงัหวดัอ ำนำจเจรญิ 10,000,000 4,000,000 5,500,000 4,000,000  100.00  100.00 5,499,960 3,999,970 -       -       
บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัหนองคำย            

  
   อุบลรำชธำนี ขอนแก่นและสญัญำ 
   ซื้อขำยไฟฟ้ำทีจ่งัหวดักระบี่ 1,850,000,000 1,650,000,000 1,763,000,000 1,556,000,000  100.00  100.00 1,764,700,000 1,557,700,000 89,616,999 82,650,000 

บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรำ 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 -       -       
บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัขอนแก่น           
   แพลนท ์จ ำกดั   500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000  100.00  100.00 501,370,000 501,370,000 116,999,995 48,500,000 
บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัล ำปำง 500,000,000 500,000,000 490,800,000 490,800,000  100.00  100.00 452,800,000 452,800,000 -       -       
บรษิัท เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั  ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์           
     ทีจ่งัหวดัชลบุร ีและนครรำชสมีำ 320,000,000 200,000,000 233,840,000 147,066,000  100.00  100.00 232,540,000 157,706,000 -       -       
บรษิัท ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ประเทศไทย ถอืครองทีด่นิและสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ           

     ทีจ่งัหวดัลพบุร ี 150,000,000 150,000,000 109,919,000 51,958,000  100.00  100.00 108,119,000 50,158,000 -       -       
บรษิัท เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์ ประเทศไทย ใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรมซ่อมบ ำรุง           
   เมนเทแนนซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั     โรงไฟฟ้ำ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000  100.00  100.00 19,999,970 19,999,970 -       -       
บรษิัท ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั ประเทศไทย ถอืครองทีด่นิและสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ           
     ทีจ่งัหวดัปรำจนีบุร ี 200,000,000 200,000,000 50,750,000 50,750,000  100.00  100.00 46,781,980 46,781,980 -       -       

         7,182,990,860 6,816,045,870 507,524,633 187,384,500 
 

ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรมกีำรทบทวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย โดยพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกผลด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำและคำดว่ำจะเกดิขึน้ในอนำคตของบรษิทัย่อย รวมทัง้
ปัจจยัอื่นๆ (ถำ้ม)ี 
 

หุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อยโดยตรงและบรษิทัย่อยโดยออ้มจ ำนวนทัง้สิน้ 7 บรษิทั ไดน้ ำไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิและหุน้กู ้(หมำยเหตุ 19, 24 และ 25) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

25 

 
12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
เกณฑใ์นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม  
 
1) บรษิทัน ำขอ้มลูทำงกำรเงนิของบรษิทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีไ่ดม้ำ (วนัทีบ่รษิทัมอี ำนำจ 

ในกำรควบคุมบรษิทัย่อย) จนถงึวนัทีบ่รษิทัสิน้สุดกำรควบคุมบรษิทัย่อยนัน้ 
2) กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชกีำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิของกจิกำรที่ถูกน ำมำรวมดว้ย

มลูค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมเฉพำะสดัส่วนทีเ่คยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัตำมมูลค่ำทีแ่สดงอยู่ในขอ้มลูทำง
กำรเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ล ำดบัทีสู่งสุดที่ต้องจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมก่อนกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั ณ 
วนัทีม่กีำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั กลุ่มกจิกำรตอ้งปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัต้น
งวดในขอ้มูลทำงกำรเงนิงวดก่อนทีน่ ำมำเปรยีบเทยีบซึ่งเป็นไปตำมแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชสี ำหรบักำรรวมธุรกิจภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกนัที่ออกโดยสภำวชิำชพีบัญชี อย่ำงไรก็ตำมหำกกลุ่มกิจกำรมีข้อจ ำกัดในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพื่อปรบัปรุง
ข้อมูลทำงกำรเงนิย้อนหลังท ำให้กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถปรบัปรุงรำยกำรย้อนหลังส ำหรบักำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุม
เดียวกัน กลุ่มกิจกำรจะปฏิบัติตำมข้อยกเว้นที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่  8 เรื่อง นโยบำยกำรบัญช ี 
กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชแีละขอ้ผดิพลำด โดยปรบัปรุงรำยกำรไปขำ้งหน้ำตำมวธิกีำรเปลี่ยนทนัท ี

3) บริษัทย่อยมีรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวนัเดียวกันกับของบริษัท ซึ่งรอบระยะเวลำบัญชีที่น ำมำใช้ในกำรจดัท ำข้อมูล 
ทำงกำรเงนิรวมเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ยกเวน้บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง 
จ ำกัด ซึ่งมีรอบระยะเวลำบัญชสีิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวได้จดัท ำ
ข้อมูลทำงกำรเงินตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในกำรจัดท ำข้อมูล 
ทำงกำรเงนิรวม 

4) ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม คอื จ ำนวนก ำไรหรอืขำดทุนและสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิัทย่อยส่วนทีไ่ม่ไดเ้ป็นของกลุ่มกจิกำร 
ไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

 
กำรอนุมติักำรออกหุ้นใหม่และเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติม 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 มมีติเห็นชอบให้บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์
จ ำกัด เรียกช ำระค่ำหุ้นสำมัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม  
5.30 บำทต่อหุน้ เป็น 10.00 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 94,000,000 บำท ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติให้

เรียกช ำระค่ำหุ้นสำมัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม  
5.30 บำทต่อหุ้น เป็น 5.67 บำทต่อหุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 7,400,000 บำท บรษิัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ได้จ่ำยช ำระ 
ค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562  
 

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 22 มนีำคม พ.ศ. 2562 มมีต ิ
ให้เรยีกช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม  
5.67 บำทต่อหุ้น เป็น 6.80 บำทต่อหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 22,600,000 บำท บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด  
ไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2562 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

26 

 
12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรอนุมติักำรออกหุ้นใหม่และเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติม (ต่อ) 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (ต่อ) 

 
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 มมีติให้เรยีก

ช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม 6.80 บำท 
ต่อหุ้น เป็น 8.22 บำทต่อหุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 28,400,000 บำท บรษิัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้น
เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2562 
 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่15 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 มมีติ
ให้เรยีกช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม 
8.22 บำทต่อหุ้น เป็น 8.97 บำทต่อหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 15,000,000 บำท บรษิัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด ได้จ่ำย
ช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ครัง้ที ่7/2562 เมื่อวนัที ่8 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 มมีตใิห้
เรยีกช ำระค่ำหุน้สำมญัทีอ่อกให้แก่ผูถ้ือหุน้จ ำนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่ำทีต่รำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เพิม่เติมจำกเดมิ 8.97 
บำทต่อหุ้น เป็น 10.00 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 20,600,000 บำท บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระค่ำ
หุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 

 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุ้นบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที่ 24 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 อนุมตัใิหเ้พิม่ทุน 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 200,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 
และอนุมตัิให้สำมำรถเรยีกให้ผู้ถือหุ้นช ำระเงนิค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้แรกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 และสำมำรถทยอยเรยีกช ำระ
เพิ่มเติมได้โดยไม่จ ำกัดครัง้จนเต็มมูลค่ำ บรษิัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด ได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 20,000,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 50,000,000 บำท ในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั 
ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชยแ์ล้วเมื่อวนัที ่25 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 
• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที ่19 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 มมีติ

ให้เรยีกช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม 
2.50 บำทต่อหุ้น เป็น 5.30 บำทต่อหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 56,000,000 บำท บรษิัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด ได้จ่ำย
ช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 
 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที่ 10/2562 เมื่อวนัที ่29 สงิหำคม พ.ศ. 2562 มมีติ
ให้เรยีกช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม 
5.30 บำทต่อหุน้ เป็น 5.65 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 7,000,000 บำท บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระ
ค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 

 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ลงทุนเพิ่มในบรษิัท อลัไลแอนซ์ 
คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 207,000,000 บำท โดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด ได้จ่ำยช ำระเงินลงทุน
ดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้ว 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

27 

 
12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

กำรอนุมติักำรออกหุ้นใหม่และเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติม (ต่อ) 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 มมีติเห็นชอบให้บรษิัท เอซอีี โซลำร์ จ ำกดั 
เรียกช ำระค่ำหุ้นสำมัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม 7.94  
บำทต่อหุน้ เป็น 10.00 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 40,994,000 บำทภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท เอซีอ ีโซลำร์ จ ำกดั ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 มมีติใหเ้รยีกช ำระ
ค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิม่เตมิจำกเดมิ 7.94 บำทต่อหุ้น 
เป็น 8.10 บำทต่อหุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 3,184,000 บำท บรษิัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด ได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562  

 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เอซอีี โซลำร์ จ ำกดั ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 มมีตใิหเ้รยีกช ำระค่ำ
หุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม 8.10 บำทต่อหุ้น 
เป็น 8.69 บำทต่อหุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 11,741,000 บำท บรษิัท เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้เพิม่
ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2562 

 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท เอซีอ ีโซลำร์ จ ำกดั ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 มมีติใหเ้รยีกช ำระค่ำหุ้น
สำมัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม 8.69 บำทต่อหุ้น  
เป็น 9.90 บำทต่อหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 24,079,000 บำท บรษิัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด ได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เอซีอ ีโซลำร์ จ ำกดั ครัง้ที ่7/2562 เมื่อวนัที่ 8 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 มมีตใิหเ้รยีกช ำระค่ำ
หุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิม่เติมจำกเดมิ 9.90 บำทต่อหุ้น 
เป็น 10.00 บำทต่อหุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 1,990,000 บำท บรษิัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิม่ทุน
ดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562  

 

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอซีอี โซลำร์ จ ำกัด ครัง้ที่  2/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2562 อนุมัติให้เพิ่มทุน  
โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 120,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 12,000,000 หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 
และอนุมตัิให้สำมำรถเรยีกให้ผู้ถอืหุ้นช ำระเงนิค่ำหุ้นสำมญัเพิม่ทุนในครัง้แรกไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 และสำมำรถทยอยเรยีก
ช ำระเพิ่มเติมได้โดยไม่จ ำกัดครัง้จนเต็มมูลค่ำ บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้  จ ำกัด ได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 
12,000,000 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 30,000,000 บำท ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท เอซอี ีโซลำร์ 
จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชยแ์ล้วเมื่อวนัที ่4 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั ครัง้ที ่10/2562 เมื่อวนัที ่21 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มมีตใิหเ้รยีกช ำระค่ำ
หุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 12,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิม่เติมจำกเดมิ 2.50 บำทต่อหุ้น 
เป็น 2.82 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 3,840,000 บำท บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุน
ดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 

 

ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ลงทุนเพิม่ในบรษิัท เอซอีี โซลำร์ 
จ ำกัด รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 74,834,000 บำท โดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด ได้จ่ำยช ำระเงินลงทุนดังกล่ำว 
ทัง้จ ำนวนแลว้ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

28 

 
12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรอนุมติักำรออกหุ้นใหม่และเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติม (ต่อ) 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 มมีตเิห็นชอบให้บรษิัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท ์
จ ำกดั เรยีกช ำระค่ำหุ้นสำมญัทีอ่อกใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้จ ำนวน 14,900,000 หุน้ (มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท) เพิม่เตมิจำกเดมิ 
3.42 บำทต่อหุน้ เป็น 10.00 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 98,042,000 บำทภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท ์จ ำกดั ครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่22 มนีำคม พ.ศ. 2562 มมีตใิหเ้รยีก

ช ำระค่ำหุ้นสำมัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 14,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม  
3.42 บำทต่อหุน้ เป็น 4.43 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 15,049,000 บำท บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ไดจ้่ำย
ช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562 

 
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 มีมติให้

เรยีกช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นจ ำนวน 14,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เพิม่เติมจำกเดมิ 
4.43 บำทต่อหุน้ เป็น 5.01 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 8,642,000 บำท บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ไดจ้่ำย
ช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2562 

 
• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ครัง้ที ่7/2562 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 มมีตใิห้

เรียกช ำระค่ำหุ้นสำมัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 14,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม  
5.01 บำทต่อหุน้ เป็น 5.61 บำทต่อหุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 8,940,000 บำท บรษิัท เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ไดจ้่ำย
ช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในเดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2562 

 
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 23 สงิหำคม พ.ศ. 2562 มีมติให้

เรยีกช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นจ ำนวน 14,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เพิม่เติมจำกเดมิ 
5.61 บำทต่อหุน้ เป็น 7.31 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 25,330,000 บำท บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ไดจ้่ำย
ช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 

 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ลงทุนเพิม่ในบรษิัท ไบโอ เพำเวอร ์
แพลนท์ จ ำกดั รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 57,961,000 บำท โดยบรษิัท เอเชยี คลนี เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ได้จ่ำยช ำระเงนิลงทุนดงักล่ำว 
ทัง้จ ำนวนแลว้ 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 มมีติให้

เรียกช ำระค่ำหุ้นสำมัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 95,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม  
5.863 บำทต่อหุน้ เป็น 5.913 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 4,750,000 บำท บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ไดจ้่ำย
ช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2562  

 
• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที ่15 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 มมีติ

ให้เรียกช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 95,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม 
5.913 บำทต่อหุ้น เป็น 6.133 บำทต่อหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงนิ 20,900,000 บำท บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด ได้จ่ำย
ช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 

 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ลงทุนเพิม่ในบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ 
คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 25,650,000 บำท โดยบรษิัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด ได้จ่ำยช ำระเงนิลงทุน
ดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้ว 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

29 

 
12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรอนุมติักำรออกหุ้นใหม่และเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติม (ต่อ) 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่24 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 อนุมตัใิหเ้พิม่ทุน 
โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 6,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 600,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
และอนุมตัิให้สำมำรถเรยีกให้ผู้ถือหุ้นช ำระเงนิค่ำหุ้นสำมญัเพิม่ทุนในครัง้แรกไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 และสำมำรถทยอยเรยีกช ำระ
เพิม่เตมิได้โดยไม่จ ำกดัครัง้จนเต็มมูลค่ำ บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 600,000 หุน้ มูลค่ำ
หุน้ละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวน 1,500,000 บำท ในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ ฟำร์ม ทร ีจ ำกดั ได้ด ำเนินกำรจด
ทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่26 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 
กำรจ่ำยเงินปันผล  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 มมีติ

เหน็ชอบใหบ้รษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ในอตัรำหุน้ละ 0.42 บำท โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมูลค่ำหุน้ทีไ่ดร้บั
ช ำระแลว้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 67,493,370 บำท พรอ้มทัง้อนุมตัใิหจ้ดัสรรก ำไรสุทธจิ ำนวน 7,517,000 บำท เป็นทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำย บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนีเพำเวอร ์จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดแล้วในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562 
 

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 13 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 มมีติ
เหน็ชอบใหบ้รษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ในอตัรำหุน้ละ 0.12 บำท โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมูลค่ำหุน้ทีไ่ดร้บั
ช ำระแลว้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 19,340,820 บำท พรอ้มทัง้อนุมตัใิหจ้ดัสรรก ำไรสุทธจิ ำนวน 5,348,000 บำท เป็นทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำย บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนีเพำเวอร ์จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดแล้วในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที ่9/2562 เมื่อวนัที ่29 สงิหำคม พ.ศ. 2562 มมีตเิหน็ชอบ
ให้บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ในอตัรำหุน้ละ 0.58 บำท โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมูลค่ำหุน้ทีไ่ดร้บัช ำระแล้ว 
คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 94,692,830 บำท พรอ้มทัง้อนุมตัใิห้จดัสรรก ำไรสุทธจิ ำนวน 2,450,000 บำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนีเพำเวอร ์จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดแล้วในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 

 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ได้จ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น 
รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 181,527,020 บำท และทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนเงนิ 15,315,000 บำท 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

30 

 
12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรจ่ำยเงินปันผล (ต่อ) 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
 
• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562  

มมีติเห็นชอบให้บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ในอตัรำหุ้นละ 0.48 บำท 
โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมูลค่ำหุ้นที่ไดร้บัช ำระแล้ว คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 45,842,160 บำท พรอ้มทัง้อนุมตัิใหจ้ดัสรรก ำไรสุทธิ
จ ำนวน 12,225,000 บำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปัน
ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดแลว้ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562 
 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่15 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
มมีติเห็นชอบให้บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่  
31 มนีำคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ในอตัรำหุ้นละ 0.21 บำท 
โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมูลค่ำหุ้นที่ไดร้บัช ำระแล้ว คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 20,055,945 บำท พรอ้มทัง้อนุมตัิใหจ้ดัสรรก ำไรสุทธิ
จ ำนวน 9,595,000 บำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดแลว้ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 
• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่21 สงิหำคม พ.ศ. 2562 

มมีติเห็นชอบให้บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่  
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ในอตัรำหุ้นละ 0.56 บำท 
โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมูลค่ำหุ้นที่ไดร้บัช ำระแล้ว คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 53,482,520 บำท พรอ้มทัง้อนุมตัิใหจ้ดัสรรก ำไรสุทธิ
จ ำนวน 10,890,000 บำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปัน
ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดแลว้ในเดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2562 

 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ได้จ่ำยเงนิปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 119,380,625 บำท และทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนเงนิ 32,710,000 บำท 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

31 

 
12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรจ่ำยเงินปันผล (ต่อ) 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
 
• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่10 เมษำยน พ.ศ. 2562 

มมีติเห็นชอบให้บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชีย เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ในอตัรำหุ้นละ 0.45 บำท 
โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมูลค่ำหุ้นที่ไดร้บัช ำระแล้ว คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 22,500,000 บำท พรอ้มทัง้อนุมตัิใหจ้ดัสรรก ำไรสุทธิ
จ ำนวน 4,799,000 บำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดแลว้ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2562 
 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที ่13 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
มีมติเห็นชอบให้บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชีย เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วันที ่ 
31 มนีำคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ในอตัรำหุ้นละ 0.46 บำท โดยจ่ำย
ตำมสัดส่วนมูลค่ำหุ้นที่ได้รับช ำระแล้ว คิดเป็นจ ำนวนเงิน 23,000,000 บำท พร้อมทัง้อนุมัติให้จัดสรรก ำไรสุทธิจ ำนวน 
5,966,000 บำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น
ทัง้หมดแลว้ในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562  
 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่29 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
มีมติเห็นชอบให้บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชีย เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วันที ่ 
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ในอัตรำหุ้นละ 1.43 บำท  
โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมูลค่ำหุน้ทีไ่ดร้บัช ำระแล้ว คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 71,500,000 บำท พรอ้มทัง้อนุมตัใิหจ้ดัสรรก ำไรสุทธจิ ำนวน 
1,130,000 บำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ได้จ่ำยเงนิปันผลให้แก่ 
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดแลว้ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 

 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ได้จ่ำยเงนิปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 117,000,000 บำท และทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนเงนิ 11,895,000 บำท 

 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 

 
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มมีติ

เห็นชอบให้บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ในอตัรำหุน้ละ 0.55 บำท โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมูลค่ำหุน้ทีไ่ดร้บั
ช ำระแลว้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 89,617,000 บำท พรอ้มทัง้อนุมตัใิหจ้ดัสรรก ำไรสุทธจิ ำนวน 6,670,000 บำท เป็นทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำย บรษิัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด ได้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทัง้หมดแล้วในเดือนมิถุนำยน  
พ.ศ. 2562 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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13 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (สุทธิ)  

 
อสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน (สุทธิ) ของกลุ่มกิจกำร คือ ที่ดินที่มีไว้ให้เช่ำและที่ดินที่ยังไม่มีวตัถุประสงค์ในกำรใช้งำน  
ซึง่มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
รำคำทุน 110,974,562 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (10,302,687) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 100,671,875 

  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นงวด 100,671,875 
ซื้อสนิทรพัย์ 19,331,000 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 120,002,875 

  
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
รำคำทุน 130,305,562 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (10,302,687) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 120,002,875 

 
เมื่อวนัที่ 12 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ด ำเนินกำรซื้อที่ดนิอ ำเภอ
นครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ จ ำนวน 19,331,000 บำท เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอ้เสนอและเสนอรำคำประมูลกำร
จดัหำเอกชนมำลงทุนก่อสรำ้งโรงงำนผลติไฟฟ้ำ ณ ต ำบลบำงระก ำ อ ำเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ ต่อมำเมื่อวนัที ่
25 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวได้รบัหนังสอืแจ้งผลกำรประมูลว่ำไม่ได้รบัคัดเลือก แม้ว่ำจะเป็นผู้มี
คุณสมบตัแิละขอ้เสนอทำงเทคนิคครบถ้วน แต่ไม่เป็นผูไ้ดค้ะแนนสงูสุด ดงันัน้ทีด่นิดงักล่ำว ซึง่เคยเป็นทีด่นิทีม่วีตัถุประสงคใ์น
กำรยื่นขอ้เสนอและเสนอรำคำประมลูกำรจดัหำเอกชนมำลงทุนก่อสรำ้งโรงงำนผลติไฟฟ้ำ จงึกลำยเป็นทีด่นิทีไ่ม่มวีตัถุประสงค์
ในกำรใช ้ณ ปัจจุบนั และแสดงรวมอยู่ในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดท้บทวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของบรษิัทย่อยโดยอ้อม 2 แห่ง ได้แก่ บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั และบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ 
เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั แล้วเหน็สมควรให้ยงัคงมกีำรบนัทกึค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 7,461,387 บำท และ 2,841,300 บำท 
ตำมล ำดบั รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 10,302,687 บำท  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีท่ ำกำรประเมนิมมีูลค่ำยุตธิรรมในงบกำรเงนิรวมเป็นจ ำนวน
เงนิ 104,703,450 บำท  
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้น ำอสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่มีรำคำทุนจ ำนวน 30,891,137 บำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 30,891,137 บำท) ไปจดจ ำนองเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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13 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (สุทธิ) (ต่อ) 

 

จ ำนวนทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนจำกอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท 
   

รำยไดค้่ำเช่ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  99,610 99,629 
 

กลุ่มกิจกำรไม่มคี่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงที่เกิดจำกอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรบังวด เก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่ 
30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

14 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สุทธิ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)   
รำคำทุน 10,049,533,132 1,713,037 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,862,952,920) (311,450) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (57,156,035) -       

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

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นงวด 8,129,424,177 1,401,587 
ซื้อสนิทรพัย์ 215,038,705 427,836 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทุน (11,532,596) -       
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 5,335,628 -       
ค่ำเสื่อมรำคำ (349,445,785) (454,979) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยเ์นื่องจำกไฟไหม ้(หมำยเหตุ 9) - รำคำทุน  (4,164,826) -       
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 1,563,197 -       
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยเ์นื่องจำกไฟไหม ้(หมำยเหตุ 9) (804,388) -       

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 7,985,414,112 1,374,444 
   

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
รำคำทุน 10,248,874,415 2,140,873 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,205,499,880) (766,429) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (57,960,423) -       

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 7,985,414,112 1,374,444 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
รำยกำรกำรด้อยค่ำของที่ดินและสินทรัพย์มีกำรเคลื่อนไหวส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยำยน พ.ศ. 2562  
ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  31 ธนัวำคม   30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2561  เพ่ิมขึ้น  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท 
    

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิทีย่งัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน    
   ในบรษิทัย่อยโดยออ้มคอื    
   - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (14,497,500) -       (14,497,500) 
   - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั (9,931,750) -       (9,931,750) 
   - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (4,050,070) -       (4,050,070) 
 (28,479,320) -       (28,479,320) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำออกแบบงำนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ    
   ในบรษิทัย่อยโดยออ้มคอื    
   - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (28,676,715) -       (28,676,715) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยเ์นื่องจำกไฟไหม้    
   ในบรษิทัย่อยโดยออ้มคอื    
   - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั -       (804,388) (804,388) 
รวม (57,156,035) (804,388) (57,960,423) 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้น ำที่ดนิ อำคำรและเครื่องจกัร (รวมทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรภำยใต้สญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำที่จัดประเภทไปเป็นลูกหนี้สัญญำเช่ำกำรเงินและสิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสัมปทำน) ที่มีรำคำทุนจ ำนวน 
13,370,198,954 บำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 13,309,734,857 บำท) ไปจดจ ำนองและจ ำน ำเพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกันวงเงิน
กู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24) ตำมเงื่อนไขในสญัญำเงนิกู้ยมืทีก่ ำหนดให้กลุ่มกจิกำรต้องน ำทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งบนทีด่นิ
ไปจดจ ำนองและน ำเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นโรงไฟฟ้ำไปจดจ ำน ำกบัสถำบนักำรเงนิ 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมทีี่ดนิทีเ่ป็นที่ดนิทีย่งัไม่ไดด้ ำเนินงำนซึ่งมมีูลค่ำ 
ตำมบัญชีสุทธิ 640,289,184 บำท (รำคำทุน 668,768,504 บำท หกัด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 28,479,320 บำท) เป็นที่ดินของกลุ่ม
กจิกำรที่มวีตัถุประสงค์เพื่อจะใช้สรำ้งโรงไฟฟ้ำซึ่งกลุ่มกจิกำรอยู่ในระหว่ำงกำรเสนอข้อพพิำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอให้
วนิิจฉัยชี้ขำดให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคคืนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำตำมประกำศ FiT ปี 2558 (หมำยเหตุ 38.11) และปลูกพืช
พลังงำนส ำหรับใช้เป็นเชื้ อ เพลิงส ำหรับโรงไฟฟ้ำในอนำคต ดังนั ้นที่ดินดังกล่ำวจึงไม่ถือ เป็นอสังหำริมทรัพย์  
เพื่อกำรลงทุนและแสดงรวมอยู่ในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
สนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำประกอบด้วยอุปกรณ์ซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้น ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท 
   

รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 1,664,560 1,664,560 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (475,072) (325,482) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,189,488 1,339,078 

 
15 สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสมัปทำน (สุทธิ) 

 
สญัญำที ่1 : สญัญำรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะกบัเทศบำลนครขอนแก่น 
เมื่อวนัที่ 18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้เข้ำท ำสญัญำกับ
เทศบำลนครขอนแก่นในกำรรบัจ้ำงท ำงำนก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรูปขยะ
มูลฝอยเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 20 ปี นับจำกวนัที่ลงนำมในสญัญำ ซึ่งก ำหนดให้บริษัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำว
ก่อสร้ำงอำคำรและระบบก ำจดัขยะตำมที่ระบุในสญัญำบนพื้นที่เช่ำจำกเทศบำลนครขอนแก่น โดยมรีะยะเวลำกำรเช่ำตำม
สญัญำกำรรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะ อำคำร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่ำวจะตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลนครขอนแก่นเมื่อ
ครบก ำหนดในสญัญำดงักล่ำวโดยไม่คดิมูลค่ำ นอกจำกนี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรพิจำรณำสญัญำฉบับดงักล่ำวตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 12 “เรื่อง 
ข้อตกลงสมัปทำนบรกิำร” แล้วพบว่ำสญัญำดงักล่ำวมลีกัษณะอยู่ภำยใต้ขอบเขตของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบับนี้ ดงันัน้ ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรจงึรบัรู้สทิธิกำรให้บรกิำรจำกข้อตกลงสมัปทำนเป็นสินทรพัย์ไม่มตีัวตนจ ำนวน 
886,850,976 บำท เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนจำกกำรก่อสรำ้งสนิทรพัยต์ำมขอ้ตกลงสมัปทำนและตดัจ ำหน่ำยสทิธดิงักล่ำวตลอดอำยุ
สมัปทำน 
 
นอกจำกนี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวจะต้องบันทกึประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสมัปทำนตำมภำระผูกพนัตำม
สญัญำสมัปทำนในกำรปรบัปรุงซ่อมแซมใหส้นิทรพัย์ตำมขอ้ตกลงสมัปทำนอยู่ในสภำพทีจ่ะสำมำรถใหบ้รกิำรไดต้ำมทีร่ะบุใน
สญัญำสมัปทำน (หมำยเหตุ 22) 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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15 สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสมัปทำน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
สญัญำที ่2 : สญัญำรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะกบัเทศบำลเมอืงกระบี่ 
เมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้เข้ำท ำสญัญำกบั
เทศบำลเมอืงกระบี่ในกำรรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรูปขยะมูล
ฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ ซึ่งก ำหนดใหบ้รษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวก่อสรำ้ง
อำคำรและระบบก ำจดัขยะตำมที่ระบุในสญัญำบนพื้นที่เช่ำจำกเทศบำลเมืองกระบี่ โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำตำมสญัญำกำร
รบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะ อำคำร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่ำวจะตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลเมอืงกระบี่เมื่อครบก ำหนดใน
สญัญำดงักล่ำวโดยไม่คดิมูลค่ำ นอกจำกนี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวจะต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่ระบุไวใ้น
สญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรพิจำรณำสญัญำฉบับดงักล่ำวตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 12 “เรื่อง 
ข้อตกลงสมัปทำนบรกิำร” แล้วพบว่ำสญัญำดงักล่ำวมลีกัษณะอยู่ภำยใต้ขอบเขตของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบันี้ ดงันัน้ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรจงึรบัรูส้ทิธกิำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำนเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจ ำนวน 
89,744,054 บำท เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนจำกกำรก่อสร้ำงสนิทรพัย์ตำมข้อตกลงสมัปทำน โดย ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กำร
ก่อสรำ้งดงักล่ำวยงัไม่แลว้เสรจ็ 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 

 บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
รำคำทุน 886,850,976 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (125,868,172) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 760,982,804 

  
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นงวด 760,982,804 
เพิม่ระหว่ำงงวด  89,744,054 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (43,309,748) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 807,417,110 

  
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
รำคำทุน 976,595,030 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (169,177,920) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 807,417,110 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
   สิทธิในกำรใช้    โปรแกรม  
   ระบบสำยส่ง  โปรแกรม  คอมพิวเตอร ์  
  สิทธิกำรใช้ท่อกำ๊ซ  กระแสไฟฟ้ำ  คอมพิวเตอร ์  ระหว่ำงติดตัง้  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
   (ตรวจสอบแลว้)      
รำคำทุน 1,240,000 60,235,783 295,185 895,050 62,666,018 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (84,387) (11,819,420) (43,399) -       (11,947,206) 

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

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562  
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)      
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้งวด 1,155,613 48,416,363 251,786 895,050 50,718,812 
ซื้อสนิทรพัย ์ -       -       120,000 388,900 508,900 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (33,388) (2,741,922) (92,934) -       (2,868,244) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 1,122,225 45,674,441 278,852 1,283,950 48,359,468 
      

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)      
รำคำทุน 1,240,000 60,235,783 415,185 1,283,950 63,174,918 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (117,775) (14,561,342) (136,333) -       (14,815,450) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,122,225 45,674,441 278,852 1,283,950 48,359,468 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 เฉพำะกิจกำร 

 โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร ์
 ระหว่ำงติดตัง้ 

 บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
รำคำทุน 895,050 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -       

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 895,050 
  

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นงวด 895,050 
ซื้อทรพัยส์นิ 388,900 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 1,283,950 
  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
รำคำทุน 1,283,950 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -       

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,283,950 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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17 สินทรพัย/์(หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอตดับญัชี (สุทธิ) 

 
สินทรัพย์/(หนี้สิน)ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน -       1,418,730 -       -       
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 56,087,913 53,287,558 151,349 107,501 
 56,087,913 54,706,288 151,349 107,501 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (4,163,106) (2,498,386) (2,426,834) (3,124,064) 
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน (32,961,649) (45,878,339) -       (1,574,709) 
 (37,124,755) (48,376,725) (2,426,834) (4,698,773) 
     
สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิได ้     
   รอตดับญัช ี(สุทธ)ิ 18,963,158 6,329,563 (2,275,485) (4,591,272) 

     
สินทรพัย/์(หน้ีสิน)     
   ภำษีเงินได้รอตดับญัชี (สุทธิ)     
   ท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
   - สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
        รอตดับญัช ี(สุทธ)ิ 56,087,913 43,806,330 -       -       
   - หนี้สนิภำษเีงนิได ้     
        รอตดับญัช ี(สุทธ)ิ (37,124,755) (37,476,767) (2,275,485) (4,591,272) 

 18,963,158 6,329,563 (2,275,485) (4,591,272) 

 
สนิทรพัย์/(หนี้สิน)ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ค ำนวณจำกผล
แตกต่ำงชัว่ครำวตำมวธิหีนี้สนิโดยใชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละ 20 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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17 สินทรพัย/์(หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอตดับญัชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
สนิทรพัย์/(หนี้สนิ)ภำษีเงนิไดร้อตดับญัช ี(สุทธ)ิ มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 6,329,563 16,964,654 (4,591,272) 10,465 
เพิม่/(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน     
   (หมำยเหตุ 32) 12,633,595 (9,804,798) 2,315,787 (4,691,096) 
เพิม่/(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น -       (830,293) -       89,359 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 18,963,158 6,329,563 (2,275,485) (4,591,272) 

 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้นิทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัขำดทุนสะสมทำงภำษีไม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไร
ทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้  
 

18 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 3,402,572 -       1,633,198 -       
เงนิมดัจ ำ     
   - กจิกำรอื่น 1,006,850 518,852 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
       (หมำยเหตุ 34 ก)) 257,005 -       257,005 -       
 4,666,427 518,852 1,890,203 -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 32,502,818 31,434,020 -       -       
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 443,000,000 337,613,000 -       -       

 475,502,818 369,047,020 -       -       

 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เงนิเบิกเกินบญัชีธนำคำรมดีอกเบี้ยในอตัรำร้อยละ MOR ต่อปี (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 
MOR ต่อปี) และใชห้ลกัทรพัย์ค ้ำประกนัร่วมกบัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24) 
 
ตัว๋สญัญำใช้เงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิในสกุลเงนิบำทที่ใช้หลกัทรพัย์ค ้ำประกนัร่วมกบัเงนิกู้ยมื
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 24) มดีอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี ถงึรอ้ยละ MLR และมกี ำหนดช ำระคนื
ภำยใน 90 วนั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี ถงึรอ้ยละ MLR และมกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 90 วนั) 
 
ตัว๋สัญญำใช้เงินมีรำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 337,613,000 293,904,000 -       -       
กูเ้งนิเพิม่ 1,269,489,000 1,962,079,000 -       -       
จ่ำยช ำระ (1,164,102,000) (1,918,370,000) -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 443,000,000 337,613,000 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 26,877,732 42,288,646 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ก)) 33,934,582 15,370,268 -       -       
เจำ้หนี้กำรคำ้คำ่กำ๊ซ - กจิกำรอื่น 111,839,365 228,108,011 -       -       
เจำ้หนี้ค่ำหุน้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ก))  -       15,000,000 -       -       
เจำ้หนี้อื่น     
   - กจิกำรอื่น 37,954,207 31,694,203 3,159,072 5,560,620 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ก)) 5,158,211 4,116,419 -       -       
เจำ้หนี้จำกกำรซื้อสนิทรพัยถ์ำวร     
   - กจิกำรอื่น 19,612,534 5,586,746 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ก)) 2,137,840 -       -       -       
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย     
   - ค่ำทีป่รกึษำและค่ำธรรมเนยีมวชิำชพีคำ้งจ่ำย 12,039,167 17,037,419 1,575,000 4,287,339 
   -ค่ำธรรมเนียมกำรบอกเลกิสญัญำก่อนก ำหนดและ 
    ค่ำใชจ้่ำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งคำ้งจ่ำย (หมำยเหตุ 38.5) 

 
10,472,947 

 
-       

 
-       

 
-       

   - ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรขำยไฟฟ้ำคำ้งจ่ำย 9,218,834 9,594,835 -       -       
   - เงนิสมทบกองทุนพฒันำไฟฟ้ำคำ้งจ่ำย 1,037,871 3,461,082 -       -       
   - ค่ำไฟฟ้ำคำ้งจำ่ย 2,486,281 1,962,576 -       -       
   - ค่ำก ำจดัขีเ้ถำ้คำ้งจ่ำย 1,381,059 883,509 -       -       
   - อื่นๆ 3,148,926 1,712,876 461,092 143,175 
โบนสัคำ้งจ่ำย (หมำยเหตุ 34 ก)) -       5,500,000 -       5,500,000 
ค่ำตอบแทนกำรใชหุ้น้เป็นหลกัประกนัคำ้งจ่ำย     
    (หมำยเหตุ 34 ก)) 637,254 -       -       -       
ค่ำเชำ่คำ้งจ่ำย     
   - กจิกำรอื่น 744,515 1,273,530 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ก)) 205,172 213,652 -       -       
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำคำ้งจ่ำย     
   - กจิกำรอื่น 14,807,348 12,352,117 -       -       
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย     
   - สถำบนักำรเงนิ 13,537,365 15,529,580 2,701,370 3,073,972 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ก)) -       -        1,654,197 273,374 
เงนิรบัล่วงหน้ำ     
   - ค่ำเช่ำพืน้ทีต่ ัง้เสำสญัญำณ - กจิกำรอื่น 19,737 13,158 -       -       
   - ค่ำเช่ำทีด่นิ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ก)) 90,748 57,154 -       -       
เงนิประกนัผลงำน     
   - กจิกำรอื่น 192,102 10,602 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ก)) 2,272,442 221,427 -       -       
เงนิค ้ำประกนัพนักงำน 146,500 150,000 -       -       
 309,952,739 412,137,810 9,550,731 18,838,480 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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21 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 6,451,660 3,284,003 3,992,014 1,240,386 
เงนิประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย 914,725 1,053,096 53,106 47,600 
ภำษธีุรกจิเฉพำะคำ้งจ่ำย -       15,502 -       -       

 7,366,385 4,352,601 4,045,120 1,287,986 

 
22 ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรงุโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำน 

 
ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำนมรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 17,292,000 7,747,289 -       -       
ประมำณกำรหนี้สนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้ 5,929,030 9,544,711 -       -       

ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 23,221,030 17,292,000 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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23 หน้ีสินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) 

 
หนี้สนิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เกดิจำกกำรท ำสญัญำเช่ำ
อุปกรณ์ ประกอบดว้ยรำยละเอยีด ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ 672,320 974,864 -       -       
หกั ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (19,253) (39,529) -       -       
 653,067 935,335 -       -       
หกั ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
    ภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (387,479) (377,931) -       -       
 265,588 557,404 -       -       

 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่้องจ่ำยทัง้สิ้นภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิขำ้งต้น ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 403,392 403,392 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 268,928 571,472 -       -       

 672,320 974,864 -       -       

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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24 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) 

 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 5,458,041,523 6,004,799,930 -       -       
ผลกระทบจำกกำรค ำนวณเงนิกูย้มื     
   ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 7,062,234 7,278,624 -       -       
หกั ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืรอตดัจ่ำย (52,498,247) (60,624,828) -       -       
 5,412,605,510 5,951,453,726 -       -       
หกั ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (755,259,786) (747,059,404)      -       -       

 4,657,345,724 5,204,394,322 -       -       

 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (สุทธิ) มีรำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุด 
  30 กนัยำยน  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 5,951,453,726 8,229,008,091 -       -       
กระแสเงนิสด:     
     กูเ้งนิเพิม่ระหว่ำงงวด/ปี 124,360,577 307,289,423 -       -       
     จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด/ปี (671,118,985) (1,010,179,522) -       -       
     จ่ำยช ำระครบก ำหนดสญัญำ -       (1,585,000,000) -       -       
     ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืจ่ำย (700,000) (5,000,000) -       -       
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:     
     ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำร     
       กู้ยมืรอตดัจ่ำย 8,826,582 17,761,203 -       -       
     ผลกระทบจำกกำรค ำนวณเงนิกู้ยมื     
       ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (216,390) (2,425,469) -       -       

ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 5,412,605,510 5,951,453,726 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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24 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 หลกัทรพัย์ค ้ำประกัน ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำเงนิกู้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจำกที่เคย
รำยงำนไวใ้นงบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิทั เอเชยี คลนี เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยตรงไดจ้่ำยช ำระ
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิครบก ำหนดตำมสญัญำแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อย
โดยตรงยงัไม่ไดท้ ำกำรไถ่ถอนหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงนิ 
 

จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยทัง้สิ้นภำยใต้สญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิขำ้งต้น ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 763,381,951 758,143,759 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี     
   แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,524,474,584 2,722,715,383 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 5 ปี 2,170,184,988 2,523,940,788 -       -       

 5,458,041,523 6,004,799,930 -       -       
 

ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 5,458,041,523 6,004,799,930 -        -        
 

อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

     

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  4.94 ถงึ 5.48  4.94 ถงึ 5.54 -        -        



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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24 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกออกมำใช้ 
 
วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 
 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

     หนังสือ     หนังสือ 
 เงินเบิก    ค ำ้ประกนั เงินเบิก    ค ำ้ประกนั 
 เกินบญัชี ตัว๋สญัญำ หนังสือ วงเงินกู้ยืม และเงินกู้ยืม เกินบญัชี ตัว๋สญัญำ หนังสือ วงเงินกู้ยืม และเงินกู้ยืม 
 ธนำคำร ใช้เงิน ค ำ้ประกนั ระยะยำว ระยะสัน้ ธนำคำร ใช้เงิน ค ำ้ประกนั ระยะยำว ระยะสัน้ 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
           

อตัรำดอกเบี้ยลอยตวั           
   - ระยะเวลำเบิกถอน           
    ภำยใน 1 ปี -       -       -       -       109,962,462 -       -       -       -       338,444,620 
   - ระยะเวลำเบกิ           
    ถอนเกินกว่ำ 1 ปี 17,497,182 51,847,575 19,058,084 -       -       18,565,980 157,234,575 19,858,084 124,360,577 -       

 17,497,182 51,847,575 19,058,084 -       109,962,462 18,565,980 157,234,575 19,858,084 124,360,577 338,444,620 

 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่มีสญัญำเงนิกู้ยืมกับ
สถำบนัจงึไม่มวีงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใช้ 
 

25 หุ้นกู้ (สุทธิ) 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 หุน้กู ้(สุทธ)ิ เป็นหุน้กู้ชนิดระบุชื่อผูถ้อืประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิ 
มปีระกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้ และผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน ซึง่ประกอบดว้ยรำยละเอยีด ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

หุน้กู ้(สุทธ)ิ 1,437,865,826 1,476,506,135 1,437,865,826 1,476,506,135 
หกั ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดไถ่ถอน     
    ในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (1,437,865,826) (49,216,871) (1,437,865,826) (49,216,871) 
 -       1,427,289,264 -       1,427,289,264 
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25 หุ้นกู้ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัหุ้นกู้ (สุทธิ) ส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้งวด/ปี (สุทธ)ิ 1,476,506,135 -       1,476,506,135 -       
กระแสเงนิสด:     
     เงนิสดรบัจำกหุน้กู ้ -       1,500,000,000 -       1,500,000,000 
     ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก ำหนด (50,000,000) -       (50,000,000) -       
     ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กู ้     
       รอตดับญัช ี -       (23,930,000) -       (23,930,000) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:     
     กำรตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรง     
       ในกำรออกหุน้กู ้ 11,359,691 436,135 11,359,691 436,135 
     รำคำตำมบญัชปีลำยงวด/ปี (สุทธ)ิ 1,437,865,826 1,476,506,135 1,437,865,826 1,476,506,135 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
           ภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (1,437,865,826) (49,216,871) (1,437,865,826) (49,216,871) 

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

 
เมื่อวนัที่ 21 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรครัง้ที่ 8/2561 (หลงัแปรสภำพ) มมีติให้บรษิัทไถ่ถอนหุ้นกู้ 
ก่อนครบก ำหนด จ ำนวน 50,000 หน่วย ในรำคำหน่วยละ 1,000 บำท บวกดว้ยดอกเบี้ยคำ้งรบั ในอตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.80 
ต่อปี รวมเป็นเงนิไม่เกิน 50,400,000 บำท โดยค ำนวณดอกเบี้ยนับตัง้แต่ออกหุ้นกู้จนถึงวนัที่ซื้อหุน้กู้คนื บรษิัทได้ท ำกำรไถ่
ถอนหุน้กูค้นืบำงส่วนไดใ้นเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2562 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 หุน้กู้มมีูลค่ำยุตธิรรม 1,455,354,372 บำท (พ.ศ. 2561 : 1,498,212,675 บำท) โดยมูลค่ำยุตธิรรม
ของหุน้กู้อ้ำงองิจำกรำคำตลำดของหุน้กู้ทีเ่ผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ (ระดบั 
2 ของล ำดบัขัน้มลูค่ำยุตธิรรม) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
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ประเภทตรำสำร หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อืหุน้ ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ
มปีระกนั มีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มี
สทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก ำหนดไถ่ถอน 

สกุลเงนิ สกุลเงนิบำท 

มลูค่ำกำรเสนอขำย มลูค่ำไม่เกนิ 1,500,000,000 (หนึ่งพนัหำ้รอ้ย
ล้ำนบำท) โดยมีมูลค่ำหุ้นกู้ส ำรองเพื่อเสนอ
ขำยเพิ่มเติมไม่เกิน 100,000,000 (หนึ่งร้อย
ลำ้นบำท) มลูค่ำหุน้กูท้ี่เสนอขำยรวมทัง้สิน้ไม่
เกิน 1,600,000,000 (หนึ่ งพันหกร้อยล้ำน
บำท) 

จ ำนวนหน่วยทีเ่สนอขำย จ ำนวนไม่ เกิน 1,500,000 (หนึ่ งล้ำนห้ำแสน) 
หน่วย โดยมีจ ำนวนหุ้นกู้ส ำรองที่ เสนอขำย
เพิ่ ม เติมไม่ เกิน  100,000 (หนึ่ งแสน ) ห น่วย 
จ ำน วน หุ้ น กู้ ที่ เสนอขำยรวมทั ้งสิ้ น ไม่ เกิน 
1,600,000 (หนึ่งลำ้นหกแสน) หน่วย 

มลูค่ำทีต่รำไวต่้อหน่วย 1,000 (หนึ่งพนับำท)  รำคำเสนอขำยต่อ
หน่วย 

1,000 (หนึ่งพนับำท) 

ดอกเบีย้ คงทีร่อ้ยละ 6.80 (หกจุดแปดศูนย)์ ต่อปี 
กำรค ำนวณดอกเบี้ยอำศัยหลักเกณฑ์ 1 ปี  
ม ี365 วนั และโดยกำรนับจ ำนวนวนัทีผ่่ำนไป
จริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง หำก 
วนัครบก ำหนดช ำระเงินตำมหุ้นกู้ (ไม่ว่ำจะ
เป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรอืเงินจ ำนวนอื่น
ใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ตรงกับวันท ำกำร  
ให้เลื่อนวนัช ำระเงนิเป็นวนัท ำกำรถดัไป โดย
ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่จ ำเป็นตอ้งจ่ำยดอกเบี้ยหรอืเงนิ
เพิ่มใด ๆ ส ำหรบักำรเลื่อนวนัช ำระเงนิ เว้นแต่
ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ำย ซึ่งจะต้องน ำ
จ ำนวนวนัทัง้หมดทีเ่ลื่อนออกไปจนถงึ (แต่ไม่
รวม) วนัช ำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมำรวม
ค ำนวณดอกเบีย้ดว้ย 

กำรไถถ่อนก่อนก ำหนด ผู้ออกหุ้นกู้มสีทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนด
ไถ่ถอนหุน้กู ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน ณ วนัครบ
ก ำหนดช ำระดอกเบี้ยใด ๆ ภำยหลังจำกวันที ่ 
20 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 โดยกำรช ำระเงนิต้นตำม
มูลค่ ำหุ้นกู้ที่ ผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู ้
(รำยละเอยีดตำมขอ้ก ำหนดสทิธขิ้อ 11.2) เว้นแต่
กำรซื้อคืนหุ้นกู้ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อสิทธิและ 
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ท ำกำร 
ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 

วนัออกหุน้กู ้ วนัที ่20 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลำกำรเสนอขำย วนัที ่17 ถงึ 19 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
วนัครบก ำหนดไถถ่อน 
   หุน้กู ้

วนัที ่20 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 อำยุตรำสำร 1 ปี 6 เดอืน 

งวดกำรจ่ำยดอกเบีย้ ผู้ออกหุ้นกู้จะช ำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน  
ในวนัที่ 20 มีนำคม วนัที่ 20 มิถุนำยน วนัที ่
20 กนัยำยน และวนัที่ 20 ธนัวำคม ของทุกปี 
ตลอดอำยุหุ้นกู้โดยจะช ำระดอกเบี้ยงวดแรก
ในวนัที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัช ำระ
ดอกเบี้ยงวดสุดท้ำยจะตรงกบัวนัครบก ำหนด
ไถ่ถอนหุน้กู้ เว้นแต่กรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนั
ครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันช ำระดอกเบี้ย
งวดสุดท้ำยจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน 
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

วนัจ่ำยดอกเบีย้งวดแรก วนัที ่20 มนีำคม พ.ศ. 2562 

ผูจ้ดักำรกำรจดั 
   จ ำหน่ำยหุน้กู ้

บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ำกดั 
บรษิทั หลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

นำยทะเบยีนหุน้กู ้ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) หรือผู้ที่ได้รบั
แต่งตัง้โดยชอบให้ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบยีนหุ้นกู้
แทน 

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ บรษิทั หลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) หรอืผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้โดยชอบให้ท ำ
หน้ำทีเ่ป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูแ้ทน 

ขอ้ก ำหนดในกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ  
(ถำ้ม)ี 

ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำรงอัตรำส่วนของ “หนี้สิน” ต่อ 
“ส่วนของผู้ถอืหุ้น” (Debt to Equity Ratio) ณ วนั
สิ้นงวดบญัชีรำยไตรมำสของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละ
ไตรมำส ในอัตรำส่วนไม่เกิน 2.5 : 1 (สองจุดห้ำ 
ต่อหน่ึง) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
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ขอ้จ ำกดักำรโอน เนื่องจำกผูอ้อกหุน้กูไ้ด้เสนอขำยหุน้กู้ทีอ่อกใหม่แก่ผูล้งทุนสถำบนัและ/หรอืผูล้งทุนรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหนี้ที่ออกใหม่ ดงันัน้ ผูอ้อกหุ้นกู้และ/หรือ  
นำยทะเบยีนหุน้กูจ้ะไมร่บัจดทะเบยีนกำรโอนหุน้กูไ้มว่่ำทอดใด ๆ  ใหแ้ก่บุคคลอื่นทีไ่ม่ใชผู้ล้งทุนดงักล่ำว เวน้แต่เป็นกำร
โอนทำงมรดก  

เงื่อนไขกำรจดัจ ำหน่ำย ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกูต้กลงกนัใหก้ำรด ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้เป็นกำรจดัจ ำหน่ำยแบบทีไ่ม่มี
กำรรบัประกนัผลกำรจ ำหน่ำย (Best Effort) โดยหำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ไม่สำมำรถจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ได้เกิน
กว่ำ 1,500,000 (หนึ่งลำ้นห้ำแสน) หน่วย หรอืคดิเป็นมูลค่ำกำรเสนอขำยรวมต ่ำกว่ำ 1,500,000,000 บำท ผูอ้อกหุ้นกู้จะ
ยกเลกิกำรเสนอขำยหุน้กูใ้นครัง้นี้ทัง้หมด และจะด ำเนินกำรคนืเงนิคำ่จองซื้อหุน้กูต้ำมหลกัเกณฑ ์วธิคีนืเงนิค่ำจองซื้อหุ้น
กูใ้นกรณีทีผู่อ้อกหุน้กูร้ะงบัหรอืหยุดหรอืยกเลกิกำรเสนอขำยหุน้กูห้รอืไม่สำมำรถส่งมอบหุน้กูท้ีเ่สนอขำยได ้ 

หลกัประกนั จ ำนวนหุน้สำมญัของ บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องผูอ้อกหุน้กู ้ที่จ ำนวน 649,999,998 หุ้น  
รำคำหุ้นละ 6.9083 บำท (ค ำนวณจำกมูลค่ำทำงบญัชตี่อหุ้น ณ วนัสิ้นปีบญัชขีองบรษิทั เอเชยี คลนี เอ็นเนอร์จี ้จ ำกดั 
วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560) คิดเป็นมูลค่ำทัง้สิ้น 4,490,394,986 บำท ตำทข้อก ำหนดของสญัญำหลกัประกนัและ
ทรพัยส์นิทีเ่ป็นประกนั (“สญัญำหลกัประกนั”) 
 
ผูอ้อกหุ้นกู้รบัรองว่ำจะด ำเนินกำรจ ำน ำ หรอืให้หลกัประกนัตำมที่ระบุไว้ในสญัญำหลกัประกนั ให้กบัผูแ้ทนผู้ถอืหุ้นกู ้  
เมื่อผูอ้อกหุน้กูไ้ดร้บัเงนิจำกกำรขำยหุน้กูค้รบถ้วนและไดม้กีำรช ำระคนืหนี้ตำมสญัญำสนิเชื่อ (Facilities Agreement) ลงวนัที ่ 
3 เมษำยน พ.ศ. 2558 ระหว่ำงบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั กบัธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) เรยีบร้อยแล้ว 
แต่ทัง้นี้จะไม่เกนิ 7 (เจด็) วนันับแต่วนัทีปิ่ดกำรเสนอขำย 
 
ทัง้นี้ มูลค่ำหลกัประกนัของหุ้นกู้อำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ในอนำคต โดยมูลค่ำหลกัประกนัดงักล่ำวอำจมีกำรปรบัตวั
ลดลงจำกมูลค่ำประเมินที่ระบุไว้ขำ้งต้น จึงมคีวำมเสีย่งที่มูลค่ำหลกัประกนัอำจไม่ครอบคลุมมูลหนี้หุ้นกู้ หำกผลกำร
ด ำเนินงำนของกจิกำรเปลีย่นแปลงไปอย่ำงมนีัยส ำคญั  

กำรด ำรงมลูค่ำ
หลกัประกนั 
 

ผูอ้อกหุ้นกู้ตกลงว่ำนับแต่วนัท ำสญัญำหลกัประกนัเป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระหนี้หุ้นกู้เสรจ็สิ้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด ำรง
มลูค่ำของทรพัยส์นิทีเ่ป็นประกนัตำมสญัญำหลกัประกนัต่อมลูค่ำรวมของหุน้กูท้ีย่งัมไิดไ้ถ่ถอนทัง้หมดตลอดอำยุหุน้กูไ้ม่
น้อยกว่ำ 2.5 : 1 (สองจุดห้ำต่อหนึ่ง) โดยผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่ำในกรณีที่ มูลค่ำของทรพัย์สนิที่เป็นประกนัตำมสญัญำ
หลกัประกนัต่อมลูค่ำรวมของหนี้เงนิตน้หุน้กูท้ีย่งัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมดลดลงต ่ำกว่ำ 2.5 : 1 (สองจุดหำ้ต่อหนึ่ง) ผูอ้อกหุ้น
กู้จะต้องวำงหลกัประกนัทดแทนอสงัหำรมิทรพัย์อื่น และ/หรอืเครื่องจกัรอื่น และ/หรอื หุ้นอื่น เมื่อรวมกบัมูลค่ำของ
ทรพัย์สนิที่เป็นประกนัตำมสญัญำหลกัประกนัต่อมูลค่ำรวมของหุ้นกูท้ี่ยงัมไิดไ้ถ่ถอนทัง้หมดหนี้เงนิ ตำมเป็นอตัรำส่วน
ไม่น้อยกว่ำ 2.5 : 1 (สองจุดหำ้ต่อหนึ่ง) ภำยใน 15 (สบิหำ้) วนัท ำกำรนับแต่วนัทีม่ลูค่ำดงักล่ำวลดลงกว่ำอตัรำทีก่ ำหนด 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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26 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุมีรำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 3,869,889 6,063,941 537,505 52,325 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 624,945 1,821,691 29,770 35,675 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีตำม              
     พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน  
     ฉบบัแกไ้ข 

 
 

231,120 

 
 

-       

 
 

175,085 

 
 

-       
ตน้ทุนดอกเบีย้ 78,620 232,828 14,387 2,710 
 4,804,574 8,118,460 756,747 90,710 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิภำยใต ้     
   กำรควบคุมเดยีวกนั -       2,032,151 -       -       
   ผล(ก ำไร)/ขำดทุนทีเ่กดิจำก     
      กำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำน     
      ทำงประชำกรศำสตร ์ -       (3,414,263) -       (294,708) 
   ผล(ก ำไร)/ขำดทุนทีเ่กดิจำก     
      กำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำน     
      ทำงกำรเงนิ -       335,950 -       (97,163) 
   ผล(ก ำไร)/ขำดทุนทีเ่กดิจำก     
      ประสบกำรณ์ -       (3,202,409) -       838,666 
 -       (4,248,571) -       446,795 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 4,804,574 3,869,889 756,747 537,505 

 
วนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนฉบบัแก้ไขไดถู้กประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ โดยจะมผีลบงัคบั
ใชเ้มื่อพ้นก ำหนด 30 วนันับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัได้แก่ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนที่
เกษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปี จะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของอตัรำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยเป็น 400 วนั
ของอตัรำค่ำจำ้งสุดทำ้ย กลุ่มกจิกำรไดร้บัรูผ้ลกระทบดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ส ำหรบังวดเก้ำเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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27 ทุนเรือนหุ้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระเตม็มูลค่ำแล้ว 

 จ ำนวนหุ้น บำท จ ำนวนหุ้น บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 9,157,999,960 4,578,999,980 9,157,999,960 4,578,999,980 
เพิม่ทุนจดทะเบยีนหุน้สำมญั 1,818,000,000 909,000,000 -       -       
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 10,975,999,960 5,487,999,980 9,157,999,960 4,578,999,980 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562      
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 10,975,999,960 5,487,999,980 9,157,999,960 4,578,999,980 

 
จำกกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้บรษิทัครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่14 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
 
• อนุมัติเปลี่ยนแปลงลดมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบริษัทจำกหุ้นละ 10.00 บำท เป็นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยกำร

เปลี่ยนแปลงหุน้เดมิจ ำนวนหุน้สำมญัจำก 1 หุน้เดมิเป็น 20 หุ้นใหม่ ท ำใหจ้ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 457,899,998 หุ้น 
เป็นจ ำนวน 9,157,999,960 หุ้น บรษิัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงลดมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้กับกระทรวงพำณิชย์  
เมื่อวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 

• อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทเพิ่มขึ้นจ ำนวน 909,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียน 4,578,999,980 บำท เป็น 
ทุนจดทะเบียนใหม่ 5,487,999,980 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 1,818,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.50 บำท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

 
28 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 
ตำมพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั บรษิทัจะต้องจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5  
ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน ซึ่งส ำรองตำมกฎหมำยนี้จะไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้ ทุนส ำรองตำมกฎหมำยต้องได้รบัอนุมตัจิำกทีป่ระชุม
สำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมไดร้วมทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบรษิทัย่อยโดยออ้ม 
4 แห่ง เป็นจ ำนวนเงนิรวม 184,301,759 บำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : บรษิทัย่อย 4 แห่ง เป็นจ ำนวนเงนิรวม 117,711,759 บำท) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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29 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ     
   - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 1,883,093,372 1,876,837,448 -       -       
   - กจิกำรอื่น 2,809,340 -          
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ง)) 17,540,423 9,764,980 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำอตัรำรบัซื้อไฟฟ้ำพเิศษ 127,093,372 127,162,353 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต้     
   สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 8) 1,232,833,871 1,118,645,740 -       -       
รำยไดค้่ำชดเชยกระแสไฟฟ้ำส่วนเพิม่ 94,491,058 94,557,505 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรก ำจดัขยะ     
   - กจิกำรอื่น 27,546,665 28,421,172 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยไอน ้ำ     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ง)) 13,581,040 6,109,661 -       -       
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ง)) -       -       54,363,000 50,208,000 

 3,398,989,141 3,261,498,859 54,363,000 50,208,000 

 
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำตำมอตัรำรบัซื้อไฟฟ้ำพเิศษเป็นรำยได้ที่ได้รบักำรสนับสนุนจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ได้ท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก อ้ำงอิงตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน เรื่อง กำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน พ.ศ. 2559 โดยมอีตัรำรบัซื้อไฟฟ้ำ
พเิศษ 0.30 บำทต่อหน่วย และจะสิน้สุดในปีที ่8 นับจำกวนัทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 
 
รำยได้ค่ำชดเชยกระแสไฟฟ้ำส่วนเพิ่มเป็นรำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรบัซื้อไฟฟ้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงขยะที่ได้ท ำ
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค ในฐำนะผู้ผลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก โดยไดร้บัส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำใน
อตัรำ 3.50 บำทต่อหน่วย เป็นระยะเวลำ 7 ปี นับจำกวนัทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD)  
 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตน้ทุนขำย (1,374,852,622) (1,512,421,519) -       -       
ตน้ทุนบรกิำร (1,131,632,107) (1,016,318,422) (39,595,435) (33,637,055) 
 (2,506,484,729) (2,528,739,941) (39,595,435) (33,637,055) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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30 รำยได้อ่ืน 

 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ดอกเบีย้รบั     
   - สถำบนักำรเงนิ 2,366,748 2,263,301 27,510 14,811 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ง)) -       -        1,846 4,616 
ค่ำเคลมประกนัสุทธจิำกอำคำร     
   เครื่องจกัรและอุปกรณ์เสยีหำย 23,309,587 2,991,731 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำก 153,949 2,884,274 -       -       
รำยไดค้่ำเช่ำ      
   - กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ง)) 232,444 99,629 -       -       
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
     (หมำยเหตุ 34 ง)) -       5,396,000 -       -       
รำยไดอ้ื่นๆ 879,351 1,153,670 -       -       
 26,942,079 14,788,605 29,356 19,427 

 
ในระหว่ำงงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อม 4 แห่ง ได้รบัเงนิชดเชยจำกบรษิทัประกนัภยัทัง้หมด 
23.31 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นค่ำชดเชยส ำหรบัเครื่องจกัรและอุปกรณ์เสยีหำย จ ำนวน 5.52 ล้ำนบำท และค่ำชดเชยส่วนเพิม่
เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิต่อเนื่อง จ ำนวน 17.79 ลำ้นบำท   
 

31 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ดอกเบีย้จ่ำยหุน้กู ้ (73,784,658) -       (73,784,658) -       
ดอกเบีย้จ่ำยเงนิกูย้มื     
   - สถำบนักำรเงนิ (231,738,445) (352,429,641) -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34 ง)) -       -       (1,380,823) (78,410) 
ดอกเบีย้จ่ำยหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ (20,276) (51,179) -       -       
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรง     
   หุน้กูร้อตดัจ่ำย (11,359,691) -       (11,359,691) -       
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรง     
   ในกำรกูย้มืรอตดัจ่ำย (8,826,582) (13,036,886) -       -       
 (325,729,652) (365,517,706) (86,525,172) (78,410) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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32 รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 
 

 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  30 กนัยำยน  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  พ.ศ. 2561  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  (ปรบัใหม่)  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (2,522,389) (2,439,302) -       (645,243) 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(หมำยเหตุ 17) 12,633,595 (7,571,806) 2,315,787 5,758 

 10,111,206 (10,011,108) 2,315,787 (639,485) 

 
33 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 

 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวน 
หุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 228,103,435 111,829,416 (28,567,974) (1,748,024) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 9,157,999,960 9,157,999,960 9,157,999,960 9,157,999,960 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน      

   (บำทต่อหุน้)  0.02  0.01 (0.00) (0.00) 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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33 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (ต่อ) 

 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 569,983,196 429,049,903 (82,825,721) 2,549,199 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 9,157,999,960 9,157,999,960 9,157,999,960 9,157,999,960 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน      

   (บำทต่อหุน้)  0.06  0.04  (0.01)  0.00 

 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้จงึไม่มกีำรน ำเสนอก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด 
 
บรษิัทค ำนวณก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ส ำหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 ขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ในกำรเปรยีบเทยีบ
ขอ้มูลทำงกำรเงนิ โดยใช้จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ถือเสมอืนว่ำได้ท ำกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและ
เรยีกช ำระแล้วโดยใหส้อดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและเรยีกช ำระแล้วจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่
ตรำไว ้จำกเดมิทีต่รำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท เป็นมูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เมื่อวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดจ้ด
ทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ (หมำยเหตุ 27) 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลและกิจกำรที่มีควำมสมัพนัธ์กับบรษิัทไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมโดยที่บุคคลหรอืกิจกำรนัน้มีอ ำนำจควบคุมบรษิัท  
ถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิกำรลงทุน บรษิทัร่วม กำรร่วม
คำ้ และบุคคลหรอืกิจกำรซึ่งมอีทิธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิัท ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรของบรษิทั ตลอดจน
สมำชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคล
และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบรษิัทแต่ละรำยกำร บรษิัทค ำนึงถึงเนื้อหำของ
ควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำรปูแบบทำงกฎหมำย 
 
หุ้นของบริษัทส่วนใหญ่ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 ถือโดยสมำชิกในตระกูลทรงเมตตำ ในสัดส่วนร้อยละ 86.87  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 86.87) ท ำใหก้ลุ่มกจิกำรอยู่ในกำรควบคุมของตระกูลทรงเมตตำ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัถูกถอืหุน้โดยบุคคลและบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 
  จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละจ ำนวนถือ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 

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

สมำชกิในตระกูลทรงเมตตำ  ไทย 7,955,527,020 7,955,527,020  86.87  86.87 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ไทย 379,103,940 379,103,940  4.14  4.14 
บรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไทย 201,641,560 201,641,560  2.20  2.20 
โอปุส เอนเนอรย์ ีลมิเิตด็ บรติชิ เวอร์

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

นำงวลัยำ ด ำเนินชำญวนิชย ์ ไทย 60,656,620 60,656,620  0.66  0.66 
บุคคลอื่นๆ จ ำนวน 29 คน  
   (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 30 คน) 

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

นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั ไทย 20 20 -     -     

  9,157,999,960 9,157,999,960  100.00  100.00 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบรษิทักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

ช่ือบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเทศ/สญัชำติ ควำมสมัพนัธ ์
   

นำยวริะชยั ทรงเมตตำ ไทย ผูถ้อืหุน้ 
นำยณฎัฐ ์ทรงเมตตำ ไทย ผูถ้อืหุน้ 
นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร 
นำยธรีวฒุ ิทรงเมตตำ ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร 
นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร 
นำงสำวจริฐำ ทรงเมตตำ ไทย กรรมกำร 
นำยพระนำย สวุรรณรฐั ไทย กรรมกำร 
นำงสำวชลธชิำ จติรำอำภรณ์ ไทย กรรมกำร 
นำงสำวพชันี สุธวีติำนันท ์ ไทย กรรมกำร 
นำยนกึรกั ใบเงนิ ไทย กรรมกำร 
นำยจรญู อนิทจำร ไทย กรรมกำร 
นำยธนะชยั บณัฑติวรภูม ิ  ไทย กรรมกำร 
นำงจนิตนำ ทรงเมตตำ ไทย ญำตสินิทของกรรมกำร 
นำยสุเทพ ทรงเมตตำ ไทย ญำตสินิทของกรรมกำร 
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั  ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั ปรำสำทพรรุง่เรอืง จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั ไรซ์ ฟอร ์เฮลธ ์จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั สมำรท์ คอมมนูิตี้ จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คำรบ์อน ซเีคยีวรติีส้ ์เวนเจอรส์ จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั เอสเอม็ แคปปิตอล จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
  (กำรช ำระบญัชเีสรจ็สิน้ในไตรมำสที ่2 พ.ศ. 2562) 
บรษิทั ชยัโย ทรปิเป้ิล เอ จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั แหลมเขำ วูด้ชพิ จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้เป็นญำตกิบัผูบ้รหิำรบรษิทั 
บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั เอสเอม็ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั ศรเีบญจลกัษ์ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกรรมกำรรว่มกนั 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบรษิทักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมดีงันี้ (ต่อ) 
 

ช่ือบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเทศ/สญัชำติ ควำมสมัพนัธ ์
   

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั ชยัโย มอเตอร ์เซอรว์สิ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั ชยัโย เอเอ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี อนิดสัเทรยีล ปำรค์ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั ศรบีำ้นไผ่ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็จเินยีรร์ิง่ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั กูด๊วลิล ์อนิโนเวชัน่ แอนด ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั สวนไมช้ยัโย จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั ซเีอสอำร ์แอนด ์จอีำรเ์อม็ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อลัไลแอนซ์ โลจสิตกิส ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั คลนี ไบโอ ฟเูอล จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั เอน็เนอรจ์ี ้เวลิด ์กรุ๊ป จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั น ้ำพองสมำย จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ เทรดดิง้ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั  
   (เดมิชื่อ บรษิทั บุญบนัดำลรุง่เรอืง จ ำกดั) 

ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บรษิทั อโีค่ กรนี ทร ีจ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั สยำม อะโกร อนิดสัตรี ้โปรดกัส ์เทรดดิง้ จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั ทเวนตี้โฟว ์แมนชัน่ จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ เปเปอร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั สนีลิ ไรซ์ จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
Ascender Limited บรติชิ เวอรจ์ิน้ บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 ไอซ์แลนด ์  
นำงสำววณิชำ น้อยมำนพ ไทย ผูถ้อืหุน้ของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำงสำวนนินำท วฒันำพรพทิยำ ไทย ผูถ้อืหุน้ของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำยชวลติ สกุลด ำรงคพ์ำณิช ไทย กรรมกำรของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำยชยัยนัต์ ทองสนิเกษม ไทย กรรมกำรของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำงสำวปรยีำภรณ์ สุวรรณภพ ไทย กรรมกำรของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำงสำวศุภมำส ตนทำ ไทย กรรมกำรของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำงชญัญำ สงัคะหะ ไทย กรรมกำรในบรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
นำยชนะชล ทบัวชินิ ไทย กรรมกำรในบรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
  (ลำออกในไตรมำสที ่2 พ.ศ. 2562) 
นำยพศนิ โชคพลำสนิ ไทย บุคคลทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซื้อ/ขำยสินค้ำ บรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - ออกใบแจ้งหน้ีแล้ว     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7)     

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 8,299,134 -       -       -       
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 1,470,634 584,222 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั 547,525 -       -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั     
   บุญบนัดำลรุ่งเรอืง จ ำกดั) 41,762 -       -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั -       36,255 -       -       

     

   บรษิทัย่อยโดยตรง     
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั -       -       1,284,000 -       

     

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม     
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       -       1,070,000 1,284,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       -       1,070,000 1,070,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั -       -       963,000 214,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั -       -       749,000 856,000 
บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์     
   เซอรว์สิ จ ำกดั -       -       642,000 -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั -       -       588,500 535,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั -       -       85,600 -       
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั -       -       85,600 -       
บรษิทั ปรำสำทพรรุง่เรอืง จ ำกดั -       -       53,500 -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั -       -       -       2,461,000 

 10,359,055 620,477 6,591,200 6,420,000 
     

ลูกหน้ีกำรค้ำ - ยงัไม่ได้ออกใบแจ้งหน้ี     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7)     

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 2,405,085 2,252,497 -       -       
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 1,441,933 585,579 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั 292,590 66,548 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 34,591 30,883 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั     
   บุญบนัดำลรุ่งเรอืง จ ำกดั) 32,935 17,947 -       -       

     

   บรษิทัย่อยโดยตรง     
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั -       -       -       30,000 

     

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม     
บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์     
   เซอรว์สิ จ ำกดั -       -       -       60,000 
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั   -       -       -       60,000 
บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั -       -       -       36,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั -       -       -       30,000 
บรษิทั ปรำสำทพรรุง่เรอืง จ ำกดั -       -       -       10,000 
 4,207,134 2,953,454 -       226,000 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

มดีงันี้ (ต่อ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัย่อยโดยออ้ม (หมำยเหตุ 7)     
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั -       -       -       6,822 

 -       -       -       6,822 

     
ค่ำเช่ำท่ีดินค้ำงรบั     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7)     
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 342,497 76,459 -       -       

 342,497 76,459 -       -       

     
เงินทดรองจ่ำย     
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7)     
นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ -       200,000 -       -       

 -       200,000 -       -       

     
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ่อมแซมและ     
   บ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7)     
   บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 1,290,602 -       -       -       

 1,290,602 -       -       -       

     
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง 
   และซื้อสินทรพัยถ์ำวร 

    

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     
       ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 67,804,126 22,447 -       -       
   บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ แอนด์     
       เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั 24,237,284 -       -       -       
   บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 456,615 1,491,083 -       -       

 92,498,025 1,513,530 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

มดีงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

เงินมดัจ ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 18)     

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     
   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 257,005 -       257,005 -       

 257,005 -       257,005 -       

     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20)     

บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 25,865,277 11,996,474 -       -       
บรษิทั สยำม อะโกร อนิดสัตรี ้โปรดกัส ์     
   เทรดดิง้ จ ำกดั 7,426,615 2,691,696 -       -       
บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 370,370 316,342 -       -       
บรษิทั น ้ำพองสมำย จ ำกดั 247,320 274,904 -       -       
บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั 25,000 -       -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั -       64,407 -       -       
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ เทรดดิง้ จ ำกดั -       25,000 -       -       
บรษิทั ทเวนตี้โฟว ์แมนชัน่ จ ำกดั -       1,445 -       -       

 33,934,582 15,370,268 -       -       

     
เจ้ำหน้ีค่ำหุ้น     
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20)     

นำยสุเทพ ทรงเมตตำ -       15,000,000 -       -       
 -       15,000,000 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

มดีงันี้ (ต่อ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20)     

บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ แอนด์     
   เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั 3,072,069 3,224,718 -       -       
บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 1,428,527 564,939 -       -       
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 233,490 296,962 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ     
   บรษิทั บุญบนัดำล รุ่งเรอืง จ ำกดั) 225,072 -       -       -       
บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั 160,600 -       -       -       
บรษิทั สนีิล ไรซ์ จ ำกดั 25,453 -         
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ เทรดดิง้ จ ำกดั 13,000 22,000 -       -       
บรษิทั ไรซ์ ฟอร ์เฮลธ ์จ ำกดั -       7,140 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั -       660 -       -       

 5,158,211 4,116,419 -       -       

     
เจ้ำหน้ีจำกกำรซื้อสินทรพัยถ์ำวร     
   กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20 และ 38.8)     

บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 2,137,840 -       -       -       

 2,137,840 -       -       -       

     
โบนัสค้ำงจ่ำย     
   บุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20)     

นำยธนะชยั บณัฑติวรภูม ิ -       5,500,000 -       5,500,000 
 -       5,500,000 -       5,500,000 

     
ค่ำตอบแทนกำรใช้หุ้นเป็นหลกัประกนัค้ำงจ่ำย     
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20 และ 36.2)     

นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ 637,254 -       -       -       

 637,254 -       -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

มดีงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย     
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20)     

นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ 52,851 213,652 -       -       
     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20)     

บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ำกดั 152,321 -       -       -       
 205,172 213,652 -       -       

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัย่อยโดยตรง (หมำยเหตุ 20)     

บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั -       -       802,287 -       
     

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม (หมำยเหตุ 20)     
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั -       -       851,910 273,374 

 -       -       1,654,197 273,374 

     
ค่ำเช่ำท่ีดินรบัล่วงหน้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20)     

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 90,748 57,154 -       -       

 90,748 57,154 -       -       

เงินประกนัผลงำน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20)     

บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ แอนด ์     
   เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั 2,045,403 -       -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     
   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 227,039 221,427 -       -       

 2,272,442 221,427 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อย ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

รำยละเอยีดดงันี้  
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้     
บรษิทัย่อยโดยออ้ม     
   บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั -       -       -       700,000 

 -       -       -       700,000 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยซึ่งไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำทและมกี ำหนด
ช ำระคนืเมื่อทวงถำม เงนิใหกู้ย้มืดงักล่ำวมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.25 ต่อปี  
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้่ำยช ำระคนืเงนิดงักล่ำวเสรจ็สิน้แล้ว 
 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี -       -       700,000 -       
ใหกู้้เพิม่ระหว่ำงงวด/ปี -       -       -       700,000 
เพิม่ขึน้จำกกำรซื้อและรบัโอน     
   หุน้ทัง้หมดจำกบุคคล     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       6,126,330 -       -       
รบัคนืระหว่ำงงวด/ปี -       (6,126,330) (700,000) -       

ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี -       -       -       700,000 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

รำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้     
บรษิทัย่อยโดยตรง     
      บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั -       -       129,100,000 -       
     

บรษิทัย่อยโดยออ้ม     
      บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั -       -       14,000,000 14,000,000 

 -       -       143,100,000 14,000,000 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อยโดยตรง ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เป็นเงนิกู้ยมืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท 
และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม เงนิกูย้มืดงักล่ำวมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.25 ต่อปี 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อยโดยออ้ม ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เป็นเงนิกู้ยมืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท 
และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม เงนิกู้ยมืดงักล่ำวมอีตัรำดอกเบี้ย MLR ลบรอ้ยละ 0.5 ต่อปี (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 
MLR ลบรอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 
 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อยส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และส ำหรบั
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  ส ำหรบั  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบั  (ตรวจสอบแล้ว) 
  งวดเก้ำเดือน  ส ำหรบัปี  งวดเก้ำเดือน  ส ำหรบัปี 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี -       -       14,000,000 -       
กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด/ปี -       -       129,100,000 14,000,000 

ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี -       -       143,100,000 14,000,000 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) รำยได้และรำยจ่ำยกบักิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มสีำระส ำคญัส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ 
พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29)     

บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 8,340,044 5,500,112 -       -       
บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 6,442,966 3,219,398 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร์ จ ำกดั 2,116,590 658,850 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 341,820 166,568 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ     
   บรษิทั บุญบนัดำลรุ่งเรอืง จ ำกดั) 299,003 220,052 -       -       

 17,540,423 9,764,980 -       -       

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29)     

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 13,551,614 5,702,761 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร์ จ ำกดั 29,426 406,900 -       -       

 13,581,040 6,109,661 -       -       

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อยโดยตรง (หมำยเหตุ 29)     

บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจี ้จ ำกดั -       -       3,615,000 15,000 
     

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม (หมำยเหตุ 29)     
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั -       -       16,140,000 19,200,000 
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั -       -       9,600,000 9,900,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       -       9,000,000 8,100,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์     
   แพลนท ์จ ำกดั -       -       6,600,000 6,600,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์     
    แพลนท ์จ ำกดั -       -       4,800,000 4,200,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั -       -       2,400,000 2,100,000 
บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์     
    เมนเทแนนซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั -       -       630,000 30,000 
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั   510,000 30,000 
บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั -       -       498,000 18,000 
บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั   315,000 -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ทร ีจ ำกดั -       -       255,000 15,000 

 -       -       54,363,000 50,208,000 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ง) รำยได้และรำยจ่ำยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ  

พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ท ำสัญญำว่ำจ้ำงบริหำรจัดกำรกับบริษัทย่อยจ ำนวน 12 บริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้
ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจ ด้ำนบัญชี ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ด้ำนกฎหมำย  
ดำ้นใบอนุญำตต่ำงๆ ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ และดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำเกี่ยวกบักำรด ำเนินกจิกำรและอื่นๆ โดยคดิ
อตัรำค่ำบรกิำรตำมรำคำที่ตกลงร่วมกนั สญัญำนี้มีก ำหนดระยะเวลำ ถึงวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงไรก็ตำม 
เมื่อวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ท ำสญัญำว่ำจ้ำงบรหิำรจดักำรฉบับใหม่กับบรษิัทย่อยจ ำนวน 12 บรษิัท  
โดยคดิอตัรำค่ำบรกิำรตำมที่ตกลงร่วมกนั สญัญำนี้มกี ำหนดระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่31 มนีำคม 
พ.ศ. 2563 หำกคู่สญัญำไม่ไดแ้จง้ควำมประสงค์ว่ำจะยกเลกิสญัญำ ใหถ้อืว่ำสญัญำฉบบันี้มผีลบงัคบัใชต้่อไปอกีครำวละ 1 ปี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
รำยได้ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อยโดยออ้ม (หมำยเหตุ 30)     

บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั -       -       1,846 4,616 

 -       -       1,846 4,616 

     
รำยได้ค่ำเช่ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 30)     

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 232,444 99,629 -       -       

 232,444 99,629 -       -       

     
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 30)     

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั -       5,396,000 -       -       

 -       5,396,000 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ง) รำยได้และรำยจ่ำยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ  

พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงภำยใต้สญัญำ     
   สมัปทำน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     
   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 67,804,126 -       -       -       
บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่     
   แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ำกดั 20,454,031 -       -       -       

 88,258,157 -       -       -       

     
ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้ยืม     
   บรษิทัย่อยโดยตรง (หมำยเหตุ 31)     

บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั -       -       802,287 -       
     
   บรษิทัย่อยโดยออ้ม      

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั -       -       578,536 78,410 

 -       -       1,380,823 78,410 

     
ซื้อวตัถดิุบเช้ือเพลิงและวสัดส้ิุนเปลือง     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 192,537,502 187,497,162 -       -       
บรษิทั สยำม อะโกร อนิดสัตรี ้โปรดกัส ์     
   เทรดดิง้ จ ำกดั 42,815,252 34,147,246 -       -       
บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 3,351,073 2,468,425 -       -       
บรษิทั น ้ำพองสมำย จ ำกดั 2,080,780 2,281,130 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั 375,536 313,348 -       -       

 241,160,143 226,707,311 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) รำยได้และรำยจ่ำยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ  

พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ซื้อสินค้ำและบริกำรอ่ืนๆ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     
   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 4,456,000 1,472,435 -       -       
บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่     
   แอนด ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั 3,840,000 -       -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 2,569,950 323,450 -       -       
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 2,391,567 2,132,180 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ     
   บรษิทั บุญบนัดำลรุ่งเรอืง จ ำกดั) 1,561,117 711,112 -       -       
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ เทรดดิง้ จ ำกดั 549,500 1,744,113 -       -       
บรษิทั ไรซ์ ฟอร ์เฮลธ ์จ ำกดั 474,615 574,700 -       -       
บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั 371,600 -       -       -       
บรษิทั สนีิล ไรซ์ จ ำกดั 211,190 158,095 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั 10,080 49,440 -       -       
บรษิทั สวนไมช้ยัโย จ ำกดั -       441,750 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ โปรเฟสชัน่แนล      
   เทรนนิ่ง จ ำกดั -       176,000 -       7,000 
บรษิทั ทเวนตี้โฟว ์แมนชัน่ จ ำกดั -       141,829 -       -       
 16,435,619 7,925,104 -       7,000 
     

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
นำยวริะชยั ทรงเมตตำ      
   นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ และ     
   นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ -       160,239 -       -       

 16,435,619 8,085,343 -       7,000 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) รำยได้และรำยจ่ำยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ  

พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค่ำบริกำรซ่อมแซ่มบ ำรงุรกัษำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่      
   แอนด ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั 248,600 3,919,541 -       -       
บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 199,538 3,868,608 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     
   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั -       16,418,747 -       -       

 448,138 24,206,896 -       -       

     
ค่ำเช่ำและบริกำรอำคำรส ำนักงำน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     
   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 4,601,438 3,797,957 4,320,188 1,547,956 

 4,601,438 3,797,957 4,320,188 1,547,956 

     
ค่ำบริหำรจดักำรเช้ือเพลิง     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.6)     

บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่      
   แอนด ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั 46,506,189 -       -       -       

 46,506,189 -       -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) รำยได้และรำยจ่ำยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ  
พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
ค่ำเช่ำรถจกัรกลหนัก     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่      
   แอนด ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั -       5,869,585 -       -       

 -       5,869,585 -       -       

     
ค่ำเช่ำจ่ำย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ำกดั  152,321 -       -       -       
     
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ 26,447 160,239 -       -       
 178,768 160,239 -       -       

     
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     
   ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 53,909,358 57,074,569 20,268,217 23,542,869 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 710,703 1,209,462 207,231 47,686 

 54,620,061 58,284,031 20,475,448 23,590,555 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

จ) รำยกำรซื้อสนิทรพัย์กบักิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ซื้อช้ินส่วนอะไหล่     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 20,130,394 10,585,432 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     
   ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั -       164,320 -       -       

 20,130,394 10,749,752 -       -       

     
รำยกำรซื้อ/ก่อสร้ำงทรพัยสิ์น     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่     
   แอนด ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั 18,408,628 51,282,752 -       -       
บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 4,153,935 13,301,047 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี  

 
 

 

   ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั 2,542,235 10,029,030 -       -       
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 19,500 17,692,800 -       -       
บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั 15,000 -       -       -       
บรษิทั คลนี ไบโอ ฟูเอล จ ำกดั -       76,600,000 -       -       
บรษิทั ซเีอสอำร ์แอนด์ จอีำรเ์อม็     
   แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั -       1,850,000 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คำรบ์อน ซเีคยีวรติีส้์     
   เวนเจอรส์ จ ำกดั -       550,000 -       -       

 25,139,298 171,305,629 -       -       

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

จ) รำยกำรซื้อสนิทรพัย์กบักิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 
สญัญำจะซ้ือขำยท่ีดินกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
เมื่อวนัที ่11 ตุลำคม พ.ศ. 2560 และ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560 บรษิทัย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 2 บรษิทั คอืบรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์
แพลนท์ จ ำกัด และบริษัท เอซีอี โซลำร์ จ ำกัด มีสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันทัง้สิ้น 5 
สญัญำ เพื่อซื้อที่ดนิจงัหวดันครศรธีรรมรำช จงัหวดัระนอง และจงัหวดัก ำแพงเพชร ในรำคำเท่ำกบัรำคำประเมนิโดยผู้
ประเมนิอสิระ กำรท ำสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิดงักล่ำวเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรยื่นเสนอขอสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำใน
พื้นที่จังหวัดดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษัทย่อยโดยอ้อมทัง้ 2 อำจต้องยกเลิกสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินในจังหวัด
นครศรธีรรมรำช จ ำนวนทัง้สิ้น 2 สญัญำ เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัทำงดำ้นควำมพรอ้มของทีด่นิ โดยบรษิทัย่อยโดยอ้อมทัง้ 2  
อำจมีค่ำปรบัจำกกำรบอกเลิกสญัญำจะซื้อจะขำยที่ดินเป็นจ ำนวน 2.12 ล้ำนบำท โดยบรษิัทย่อยโดยอ้อมทัง้ 2 ได้
บนัทกึค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำจะซื้อจะขำยดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่
31 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งคอื บรษิัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ไดย้กเลิก
สญัญำจะซื้อจะขำยที่ดินที่จงัหวดัก ำแพงเพชรจ ำนวนทัง้สิ้น 2 สญัญำ และได้เปลี่ยนเป็นสญัญำเช่ำที่ดินระยะยำว
ระยะเวลำ 23 ปีบนทีด่นิดงักล่ำวแทน โดยสญัญำเช่ำที่ดนิดงักล่ำวเริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
ทัง้นี้กำรยกเลกิสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิขำ้งต้นไม่ก่อใหเ้กดิค่ำปรบัหรอืค่ำควำมเสยีหำยจำกกำรยกเลกิสญัญำแก่บรษิทัย่อย
โดยออ้ม 
 
เมื่อวนัที่ 28 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมทัง้ 2 บรษิัท ได้ท ำบนัทกึข้อตกลงกบัผู้ขำยที่ดนิซึ่งเป็นบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกนัโดยยกเลิกเงื่อนไขกำรช ำระค่ำปรบัจำกกำรยกเลิกสญัญำจะซื้อจะขำยที่ดนิรวมทัง้สิ้น 2.12 ล้ำนบำท 
ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 2 บรษิทัไดบ้นัทกึกลบัรำยกำรค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำจะซื้อจะขำยดงักล่ำวในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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35 ภำระผกูพนั 

 
35.1 ภำระผกูพนัจำกสญัญำท่ีส ำคญัท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได้ 

 
สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรตำมสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ ณ 
วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 

  สญัญำ  สญัญำเช่ำ  ค่ำเช่ำภำยใต้   สญัญำ  สญัญำเช่ำ  ค่ำเช่ำภำยใต้  
 บริหำรจดักำร  ด ำเนินงำน สมัปทำนบริกำร  รวม บริหำรจดักำร  ด ำเนินงำน สมัปทำนบริกำร  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
         

ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 42,449,173 29,322,862 1,210,000 72,982,035 42,410,315 3,210,957 1,140,806 46,762,078 
ครบก ำหนดช ำระภำยหลงั 1 ปี         
   แต่ไม่เกิน 5 ปี 106,775,271 18,945,943 5,096,637 130,817,851 142,677,864 9,631,648 5,005,887 157,315,399 
ครบก ำหนดช ำระภำยหลงั 5 ปี -        24,828,188 10,393,822 35,222,010 -        14,933,610 11,392,072 26,325,682 

 149,224,444 73,096,993 16,700,459 239,021,896 185,088,179 27,776,215 17,538,765 230,403,159 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 

  สญัญำ  สญัญำเช่ำ  ค่ำเช่ำภำยใต้   สญัญำ  สญัญำเช่ำ  ค่ำเช่ำภำยใต้  
 บริหำรจดักำร  ด ำเนินงำน  สมัปทำนบริกำร  รวม บริหำรจดักำร  ด ำเนินงำน  สมัปทำนบริกำร  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
         

ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี -        8,133,528 -        8,133,528 -        697,856 -        697,856 
ครบก ำหนดช ำระภำยหลงั 1 ปี         
   แต่ไม่เกิน 5 ปี -        8,254,304 -        8,254,304 -        855,000 -        855,000 

 -        16,387,832 -        16,387,832 -        1,552,856 -        1,552,856 

 
35.2 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัเกี่ยวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่ยงัไม่ถึงเวลำรบัรู้ในข้อมูลทำงกำรเงนิที่เกี่ยวข้องกบักำรซื้อที่ดนิ 
ก่อสรำ้งอำคำรโรงงำน และสนิทรพัยภ์ำยใตโ้ครงกำรสมัปทำน ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 ดงันี้  
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ซื้อทีด่นิ เครื่องจกัรและอุปกรณ์     
   และกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 1,151,468,299 1,143,502,190 -       -       
ซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 895,050 895,050 895,050 895,050 
สนิทรพัยภ์ำยใตโ้ครงกำรสมัปทำนโรงไฟฟ้ำ 742,241,695 582,276 -       -       
 1,894,605,044 1,144,979,516 895,050 895,050 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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35 ภำระผกูพนั (ต่อ) 

 
35.3 สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
กลุ่มกิจกำรไดท้ ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งส ำหรบัเจ้ำหนี้กำรค้ำสกุลเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไวแ้ละยงัไม่ไดใ้ชด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

  จ ำนวนเงิน  อตัรำแลกเปล่ียน     มูลค่ำยุติธรรม 
  ตำมสญัญำ  ตำมสญัญำ  มูลค่ำตำมสญัญำ  มูลค่ำยุติธรรม  เชิงบวก (เชิงลบ) 
สกลุเงินต่ำงประเทศ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ดอลลำรส์หรฐั 7,338,869  30.58 - 31.56 226,816,115 223,725,393 (3,090,722) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

  จ ำนวนเงิน  อตัรำแลกเปล่ียน     มูลค่ำยุติธรรม 
  ตำมสญัญำ  ตำมสญัญำ  มูลค่ำตำมสญัญำ  มูลค่ำยุติธรรม  เชิงบวก (เชิงลบ) 
สกลุเงินต่ำงประเทศ  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ดอลลำรส์หรฐั 362,375  32.38 - 32.60 11,800,384 11,681,812 (118,572) 
 
มูลค่ำยุติธรรม 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำค ำนวณโดยใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลด โดยกระแสเงนิ
สดในอนำคตประมำณจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (จำกอตัรำกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำทีส่ำมำรถสงัเกตได ้ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน) และอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำตำมสญัญำซึ่งคดิลดดว้ย
อตัรำที่สะท้อนถึงควำมเสี่ยงด้ำนสนิเชื่อของคู่สญัญำต่ำงๆ กำรวดัมูลค่ำดงักล่ำวจดัอยู่ในข้อมูลระดบั 2 ของล ำดบัชัน้
มลูคำ่ยุตธิรรม 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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36 กำรค ำ้ประกนั 

 
36.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 
กลุ่มกิจกำรมีหนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกันกำรด ำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจ ณ วนัที่ 30 กันยำยน  
พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได ้
 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 (ยงัไม่ได ้
 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

กำรใชไ้ฟฟ้ำ 13,630,000 13,630,000 -        -        
กำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 233,300,000 226,800,000 -        -        
กำรขอยื่นประมลูและเสนอขำยไฟฟ้ำ 702,155,000 90,655,000 -        -        
     
กำรปฏบิตัติำมสญัญำก่อสรำ้งอำคำร เช่ำอำคำร     
   และสิง่ก่อสรำ้ง เช่ำทีด่นิและจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะ     
   ตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมลูฝอย     
   ดว้ยวธิกีำรแปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 68,634,869 19,911,916 -        -        
กำรปฏบิตัติำมสญัญำบรกิำรเสน้ใยแกว้น ำแสง 152,425 152,425 -        -        
 1,017,872,294 351,149,341 -        -        

 
36.2 กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกลุ่มกิจกำร 

 
บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้ท ำกำรออกหุ้นกู้ โดยมหีลกัประกนัคอืบรษิัทต้องจ ำน ำหุ้น
สำมญัของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี ้จ ำกดั ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำน ำ 649,999,998 หุน้ รำคำ
หุน้ละ 6.9083 บำท (ค ำนวณจำกมูลค่ำทำงบญัชตี่อหุน้ ณ วนัสิน้ปีบญัชขีองบรษิทัย่อยโดยตรง วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560)  
คดิเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 4,490,394,986 บำท (หมำยเหตุ 25) 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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36 กำรค ำ้ประกนั (ต่อ) 

 
36.2 กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 

 
บรษิทัย่อยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
 
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั มหีนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิอง
ธุรกจิใหแ้ก่บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั และบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ณ วนัที ่30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ 

 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 4,000,000 -       -       -       
     - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 2,500,000 -       -       -       
 6,500,000 -       -       -       
ค ้ำประกนักำรยื่นประมลูกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ     
   และเสนอขำยไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       52,500,000 -       -       
 -       52,500,000 -       -       
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำก่อสรำ้งอำคำร     
   เช่ำอำคำรและสิง่ก่อสรำ้ง เช่ำทีด่นิและจำ้งท ำงำน     
   ก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและ     
   ก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรปูขยะมลูฝอย     
   เป็นพลงังำนไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 48,722,953 -       -       -       
 48,722,953 -       -       -       
 55,222,953 52,500,000 -       -       
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36 กำรค ำ้ประกนั (ต่อ) 

 
36.2 กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 

 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั มหีนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกติ 
ของธุรกิจให้แก่บริษัท เอซีอี โซลำร์ จ ำกัด และบริษัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562  
และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 (ยงัไม่ได้ 
 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรค ้ำประกนักำรยื่นค ำเสนอขำยไฟฟ้ำ     
   - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 20,750,000 20,750,000 -        -        
   - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 17,405,000 17,405,000 -        -        
 38,155,000 38,155,000 -        -        

 
เมื่อวนัที่ 26 สิงหำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทได้เข้ำท ำสญัญำค ้ำประกันกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง โดยมีวตัถุประสงค์ 
ในกำรค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั 
และบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั วงเงนิรวม 80,000,000 บำท 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั 
บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชีย เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด และ บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด มีสญัญำค ้ำประกัน
ร่วมกนัเพื่อสนับสนุนทำงกำรเงนิส ำหรบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิของบรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด  
ในสญัญำวงเงนิสนิเชื่อจ ำนวน 682,000,000 บำท เพื่อให้กำรสนับสนุนดว้ยเงนิสดเพื่อใหบ้รษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์
จ ำกดั มเีงนิเพยีงพอทีจ่ะใชช้ ำระหนี้เงนิต้น ดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีถ่งึก ำหนดช ำระเงนิกู้ยมืระยะยำวในแต่ละงวด 
โดยมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 จนถงึวนัทีบ่รษิทัดงักล่ำวไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่ำวแล้วทัง้จ ำนวน 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่9/2561 (หลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 28 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มมีตอินุมตัใิห ้บรษิัท 
อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด ใช้หุ้นของบรษิัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ  ์
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจดจ ำน ำเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อในอัตรำร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่ำวงเงนิสินเชื่อ  
หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.25 ต่อปี ของมลูค่ำหุน้ทีน่ ำมำจดจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 
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37 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 
 

37.1 กำรท ำสญัญำจดัหำและติดตัง้เคร่ืองจกัร 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้มจ ำนวน 6 บรษิทั ไดม้กีำรท ำสญัญำจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 9 โครงกำรกบัผูข้ำย 
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั โดยบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำใหแ้ลว้เสรจ็ได้
เน่ืองจำกมเีหตุสุดวสิยัเกดิขึน้กบัโครงกำรท ำใหไ้ม่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ไดต้ำมก ำหนดระยะเวลำที่
ระบุไวใ้นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (SCOD) ซึง่บรษิทัย่อยโดยอ้อมอยู่ในระหว่ำงกำรเสนอขอ้พพิำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อ
ขอให้วนิิจฉัยชี้ขำดให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำตำมประกำศ FiT ปี 2558 (หมำยเหตุ 38.11) ซึ่ง
หำกในทีสุ่ดถ้ำบรษิทัย่อยโดยอ้อมไม่สำมำรถขอสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำคนืได ้โครงกำรทีไ่ม่ไดร้บัคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
อำจจ ำเป็นตอ้งยกเลกิสญัญำจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำทีท่ ำไวก้บัผูข้ำย ซึ่งกำรยกเลกิสญัญำอำจท ำใหก้จิกำร
ทีเ่กี่ยวข้องกนัมสีทิธเิรยีกค่ำปรบัจำกบรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดมู้ลค่ำไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่ำสญัญำ หรอืคดิ
เป็นมลูค่ำโครงกำรละ 63.3 ลำ้นบำท 
 
อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัย่อยโดยออ้มไดท้ ำกำรเจรจำและขอขยำยเวลำกำรปฏบิตัติำมสญัญำกบัผูข้ำยเน่ืองจำกเหตุสุดวสิยั 
ทีเ่กดิขึน้แลว้ ซึง่ผูข้ำยตกลงใหข้ยำยระยะเวลำกำรปฏบิตัติำมสญัญำตำมทีบ่รษิทัย่อยโดยออ้มรอ้งขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไม่ได้รบัรู้ประมำณกำรหนี้สินที่อำจ
เกดิขึน้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
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37 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น (ต่อ) 

 
37.2 คดีควำมท่ีถกูฟ้องร้อง 

 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม 
 
1) บรษิัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งของบรษิัทได้ถูกกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัล ำปำงยื่นฟ้องต่อศำลปกครองเชียงใหม่ ขอให้

ศำลเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ของบรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวโดยมไิด้ฟ้อง
เรยีกร้องค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงินแต่อย่ำงใด และขอให้ศำลมีค ำสัง่ให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดังกล่ำวระงบักำร
ประกอบกจิกำรและกำรก่อสรำ้งตำมใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ก่อนพพิำกษำ ซึง่ศำลไต่
สวนแล้วมคี ำสัง่ยกค ำขอดงักล่ำว ต่อมำเมื่อวนัที่ 30 มนีำคม พ.ศ. 2559 ศำลปกครองเชยีงใหม่มคี ำพพิำกษำควำม
สรุปว่ำ กำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวชอบด้วย
กฎหมำยแล้ว จงึพพิำกษำยกฟ้อง อย่ำงไรกต็ำมเมื่อวนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2559 ผูฟ้้องไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคำ้นค ำ
พพิำกษำของศำลปกครองเชยีงใหม่ต่อศำลปกครองสูงสุด ซึ่งเมื่อวนัที ่20 มกรำคม พ.ศ. 2560 บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวได้ยื่นค ำแก้อุทธรณ์แล้วควำมสรุปว่ำกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ให้แก่
บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวชอบดว้ยกฎหมำยแล้ว ขอใหศ้ำลปกครองสูงสุดพพิำกษำยนืตำมค ำพพิำกษำของศำล
ปกครองเชยีงใหม่และยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 คดอียู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุด 
 

2) บรษิทัย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งของบรษิทัไดถู้กฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรำยื่นฟ้องต่อศำลปกครอง
ระยอง ขอใหศ้ำลเพกิถอนใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และขอใหเ้พกิถอนใบรบัแจง้ก่อสรำ้ง
อำคำร ดดัแปลงอำคำร หรอืรื้อถอนอำคำรหรอืเคลื่อนย้ำยอำคำรหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร ตำมมำตรำ 39 ทว ิ 
แห่งพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 โดยมไิด้ฟ้องเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิแต่อย่ำงใด และ
ขอให้ศำลมีค ำสัง่ทุเลำกำรบังคบัตำมใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจ้งก่อสร้ำง
อำคำร (39 ทว)ิ ก่อนพพิำกษำ ต่อมำเมื่อวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 ศำลไดท้ ำกำรไต่สวนค ำขอและพจิำรณำค ำ
ชี้แจงของบรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวแล้วเหน็ว่ำกรณียงัไม่ปรำกฏในชัน้นี้ว่ำกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจ้งก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย จงึมคี ำสัง่ยกค ำขอทุเลำ
กำรบงัคบัตำมค ำสัง่และกำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 คดอียู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองระยอง 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั  

 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำทีส่ ำคญั ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
38.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (“กฟภ.”) มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่21 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี  
โดยอตัโนมตัิ และให้มผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติสญัญำ ทัง้นี้บรษิัทฯ 
เริ่มมีกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2555 
และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in 
Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่23 กรกฎำคม พ.ศ. 2571 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบ้ำนบึง จงัหวดัชลบุร ี 
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

2 มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่29 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี  
โดยอตัโนมตัิ และให้มผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติสญัญำ ทัง้นี้บรษิัทฯ 
เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่4 มถิุนำยน พ.ศ. 2556 และ
ตัง้แต่วันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริษัทขอแก้ไขสัญญำเป็น Feed-in 
Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่3 มถิุนำยน พ.ศ. 2572 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

3 มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่21 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี  
โดยอตัโนมตัิ และให้มผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติสญัญำ ทัง้นี้บรษิัทฯ 
เริ่มมีกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 16 สิงหำคม พ.ศ. 2560 
และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in 
Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2575 

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัด
กำญจนบุร ีภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
38.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั (ต่อ) 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

4 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ 10 ปี นับจำกวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 12 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2565 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
ไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี

5 มีอำยุ 10 ปี นับจำกวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2566 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปีโดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
ไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

6 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ 10 ปี นับจำกวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2566 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง 
ไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
38.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (ต่อ) 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (“กฟภ.”) มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี  
โดยอตัโนมตัิ และให้มผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติสญัญำ ทัง้นี้บรษิัทฯ 
เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์ เมื่อวนัที ่30 ตุลำคม พ.ศ. 2555 และ
ตัง้แต่วันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริษัทขอแก้ไขสัญญำเป็น Feed-in 
Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่29 มกรำคม พ.ศ. 2572 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอปรำสำท จงัหวดัสุรนิทร ์
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

2 มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี  
โดยอตัโนมตัิ และให้มผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติสญัญำ ทัง้นี้บรษิัทฯ 
เริ่มมีกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2556 
และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in 
Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่15 เมษำยน พ.ศ. 2572 

สัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ ภำยใต้ระเบียบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำด
เลก็มำก 

3 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ  10 ปี  นับจำกวันที่  1 ตุ ลำคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่  30 กันยำยน  
พ.ศ. 2565 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
ไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอปรำสำท จงัหวดัสุรนิทร ์

4 มีอำยุ  10 ปี  นับจำกวันที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่  31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2565 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปีโดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
ไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ำส ำหรับ โรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสมีำ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
38.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (ต่อ) 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั (ต่อ) 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

5 บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชีย ไฟเบอร ์
จ ำกดั ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และต่อเนื่องครัง้ละ 2 ปี  
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจง้ให้
คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 180 วนั 
ก่อนครบก ำหนดสญัญำ หรอื 90 วนั ก่อนครบก ำหนดสญัญำช่วงทีต่่อออกไป 

สัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ำส ำหรับ โรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสมีำ 

6 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี ้จ ำกดั 
(เดมิชื่อ บรษิทั บุญบนัดำล รุ่งเรอืง 
จ ำกดั) ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และต่อเนื่องครัง้ละ 2 ปี  
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจง้ให้
คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 180 วนั 
ก่อนครบก ำหนดสญัญำ หรอื 90 วนั ก่อนครบก ำหนดสญัญำช่วงทีต่่อออกไป 

สัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ำส ำหรับ โรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสมีำ 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
38.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (ต่อ) 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (“กฟภ.”) มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที่ 18 กนัยำยน พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี  
โดยอตัโนมตัิ และให้มผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติสญัญำ ทัง้นี้บรษิัทฯ 
เริ่มมีกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 26 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 
และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in 
Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่25 ธนัวำคม พ.ศ. 2572 

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัด
หนองคำย ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

2 มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี  
โดยอตัโนมตัิ และให้มผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติสญัญำ ทัง้นี้บรษิัทฯ 
เริ่มมีกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2558 
และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in 
Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่13 ธนัวำคม พ.ศ. 2573 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอสรินิธร จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

3 มีอำยุ 5 ปีนับจำกวนัที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2556 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี  
โดยอตัโนมตัิ และให้มผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติสญัญำ ทัง้นี้บรษิัทฯ 
เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559 

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

4  มอีำยุ 20 ปีนับจำกวนัจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์ ทัง้นี้บรษิทัฯ ยงัไม่ไดเ้ริม่
มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 

38.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย (“กฟผ.”) 

มีอำยุ 25 ปี นับตัง้แต่วันเริ่มต้นซื้อขำยไฟฟ้ำ ทัง้นี้บริษัทฯ เริ่มมีกำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่10 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2560 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำรำยเลก็ 

2 บริษัท ทรปิเป้ิล เอ บอร์ด จ ำกัด  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 1 ปีนับตัง้แต่วนัที่เริม่มีกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ และต่อเนื่องครัง้ละ 1 ปี  
โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใชจ้นกว่ำจะมกีำรยุตสิญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (“กฟภ.”) มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่28 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี  
โดยอตัโนมตัิ และให้มผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติสญัญำ ทัง้นี้บรษิัทฯ 
เริม่มีกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 
และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in 
Tariff และสิน้สุดสญัญำวนัที ่1 สงิหำคม พ.ศ. 2571 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

2 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอัตโนมตัิ หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่
ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 

3 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

มีอำยุ  10 ปี นับจำกวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 ตุลำคม  
พ.ศ. 2565 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง 
ไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่ งทรำบล่วงหน้ำ 
เป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่ง
สญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
38.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (ต่อ) 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ ไบโอ เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (“กฟภ.”) มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี  
โดยอตัโนมตัิ และให้มผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติสญัญำ ทัง้นี้บรษิัทฯ 
เริ่มมีกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 
และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in 
Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่8 มนีำคม พ.ศ. 2573 

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง  
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั เอซีอี โซลำร ์จ ำกดั  
 

สญัญำ
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ยนูิคซ ีโปรดกัส ์จ ำกดั 
 

มีอำยุ  25 ปี  นับตัง้แต่วันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ เมื่อวันที ่ 
20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ส ำหรบัโครงกำรที่ 1 และวนัที่ 28 กันยำยน 
พ.ศ. 2562 ส ำหรบัโครงกำรที ่2 

สญัญำซื้อขำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงัแสงอำทติย์ซึ่งผลติจำกโรงไฟฟ้ำ 
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำ อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี

2 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ  25 ปี  นับตัง้แต่วันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ เมื่อวันที ่ 
22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562  

สญัญำซื้อขำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงัแสงอำทติย์ซึ่งผลติจำกโรงไฟฟ้ำ 
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 

38.2 สญัญำซ้ือขำยไอน ้ำ 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 และต่ออำยุครัง้ละ 2 ปี
โดยอัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ งไม่ท ำหนังสือแจ้งขอไม่ต่อ
สญัญำหลังจำกได้ต่ออำยุสญัญำแล้วก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีของ
อำยุสญัญำช่วงที่ต่อออกไป คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมสีิทธิบอกเลิกสญัญำ
ก่อนครบก ำหนดอำยุสญัญำโดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ำยทรำบล่วงหน้ำเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 90 วนั อย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำงเดอืนกุมภำพนัธ ์
พ.ศ. 2562 คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยไดท้ ำกำรบอกเลกิสญัญำดงักล่ำว 

สัญญำซื้อขำยไอน ้ ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสมีำ 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 1 ปีนับจำกวนัที่เริม่มีกำรซื้อขำยไอน ้ำและต่ออำยุครัง้ละ 1 ปีโดย
อัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องส่ง
หนังสอืแจ้งให้คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 180 วนั ก่อน
ครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไอน ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรำ  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

89 

 
38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
38.3 สญัญำบริกำรก ำจดัขยะ 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 

 
สญัญำ 

รำยกำรท่ี 
คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 เทศบำลนครขอนแก่น มอีำยุ 20 ปีนับจำกวนัที่ 18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 ต่อมำเมื่อวนัที่ 27 สงิหำคม 
พ.ศ. 2562 มีกำรแก้ไขระยะเวลำของสัญญำเป็นภำยใน 20 ปีนับจำกวันที่
ไดร้บัหนังสอืแจง้ใหเ้ริม่ท ำงำน ซึง่ตรงกบัวนัที ่28 กนัยำยน พ.ศ. 2559 

สญัญำรบัจำ้งก ำจดัขยะส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเมอืงขอนแก่น  
จงัหวดัขอนแก่น 

2 เทศบำลต ำบลโนนท่อน มอีำยุ 25 ปีนับจำกวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2560 สญัญำรบัจำ้งก ำจดัขยะส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเมอืงขอนแก่น  
จงัหวดัขอนแก่น 

3 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สบิสอง สบิ
สอง สีส่บิแปด 

มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2560 สญัญำรบัจำ้งก ำจดัขยะส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเมอืงขอนแก่น  
จงัหวดัขอนแก่น 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
38.4 สญัญำซ้ือขำยวตัถดิุบและเชื้อเพลิง 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจง้
ให้คู่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 
วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบำ้นบงึ  
จงัหวดัชลบุร ี

2 มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจง้
ให้คู่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 
วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง  
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

3  มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำตอ้งแจง้
ให้คู่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 
วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบ่อพลอย  
จงัหวดักำญจนบุร ี

4 บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั 
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำตอ้งแจง้
ให้คู่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 
วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง  
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 
 

38.4 สญัญำซ้ือขำยวตัถดิุบและเชื้อเพลิง (ต่อ) 
 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั 
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที่ 21 กนัยำยน พ.ศ. 2554 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำตอ้งแจง้
ให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั 
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอปรำสำท  
จงัหวดัสุรนิทร ์

2 มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที ่2 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำตอ้งแจง้
ให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั 
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชยั  
จงัหวดันครรำชสมีำ 

3 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที่ 16 กนัยำยน พ.ศ. 2554 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำตอ้งแจง้
ให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั 
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอปรำสำท  
จงัหวดัสุรนิทร ์

4 มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที่ 7 ธนัวำคม พ.ศ. 2554 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี 
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำตอ้งแจง้
ให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั 
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชยั  
จงัหวดันครรำชสมีำ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
38.4 สญัญำซ้ือขำยวตัถดิุบและเชื้อเพลิง (ต่อ) 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ 15 ปี นับจำกวันที่ 26 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้
คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่ งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่ น้อยกว่ำ 60 วัน  
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอศรเีชยีงใหม่ 
จงัหวดัหนองคำย 

2 มีอำยุ 15 ปี นับจำกวันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้
คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่ งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่ น้อยกว่ำ 60 วัน  
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอสรินิธร 
จงัหวดัอุบลรำชธำนี 

3 บรษิทั ศรบีำ้นไผ่ จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ 15 ปี นับจำกวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้
คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่ งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่ น้อยกว่ำ 60 วัน  
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอศรเีชยีงใหม่ 
จงัหวดัหนองคำย 

4 บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั 
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ 15 ปี นับจำกวันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้
คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 60 วัน  
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอสรินิธร  
จงัหวดัอุบลรำชธำนี 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
38.4 สญัญำซ้ือขำยวตัถดิุบและเชื้อเพลิง (ต่อ) 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) มอีำยุ 25 ปี นับจำกวนัที่ 10 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 และหำกคู่สญัญำฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งไม่แสดงเจตนำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรว่ำประสงค์จะต่อสญัญำก่อน
ครบก ำหนดสญัญำ 1 ปี ให้สญัญำนี้สิ้นสุดลงเมื่อครบก ำหนดอำยุสญัญำ
ขำ้งตน้ 

สญัญำซื้อขำยก๊ำซธรรมชำตสิ ำหรบัโรงไฟฟ้ำเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เพื่ อผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำด้วยระบบ 
Cogeneration  

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ศรบีำ้นไผ่ จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ 12 ปี นับจำกวนัที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจง้ให้
คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 60 วัน 
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง  
จงัหวดัขอนแก่น 

2 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 12  ปี นับจำกวนัที ่1 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี  
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจง้ให้
คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 60 วัน 
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง  
จงัหวดัขอนแก่น 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 
 

38.5 สญัญำบริหำรจดักำรและซ่อมบ ำรงุโรงไฟฟ้ำ 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์
เซอรว์สิ จ ำกดั (“ESCO”) 

มอีำยุ 6 ปีนับจำกวนัที ่10 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 ในเดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2562 
บริษัทย่อยโดยอ้อมได้ส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสญัญำดงักล่ำวให้กับทำง 
ESCO โดยให้สญัญำมผีลสิ้นสุดวนัที่ 10 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ต่อมำ 
ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 ทำง ESCO ได้ส่งหนังสือตอบกลับมำยัง
บรษิัทย่อยโดยอ้อมด้งกล่ำว เพื่อขอเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบอกเลิก
สญัญำก่อนก ำหนดและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมจ ำนวน 10.47 ล้ำน
บำท บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้บนัทกึค่ำธรรมเนียมกำรบอกเลิกสญัญำก่อน
ก ำหนดและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องค้ำงจ่ำย ในงบกำรเงนิส ำหรบังวดเก้ำ
เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 แลว้เตม็จ ำนวน 

สญัญำว่ำจำ้งใหบ้รหิำรจดักำรและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำทีอ่ ำเภอพนมสำรคำม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

2 กำรร่วมกำรงำนระหว่ำง General 
Electric International 
Operations Company Inc. และ 
GE Packaged Power, Inc. 

(1) มีอำยุสัญญำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำเป็นเวลำ 120,000 ชัว่โมงนับจำก
วนัที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 หรอืกำรซ่อมบ ำรุงรกัษำครัง้ใหญ่ครัง้ที ่ 
2 แล้วเสรจ็แลว้แต่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจะถงึภำยหลงั หรอื (2) มอีำยุสญัญำ 16 ปี 
นับจำกวนัที่ 23 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 แล้วแต่เหตุกำรณ์ (1) หรอื (2) อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งจะถงึก่อน 

สญัญำว่ำจำ้งให้ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำกงัหนัก๊ำซโรงไฟฟ้ำที่อ ำเภอ
พนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

 

38.6 สญัญำบริหำรจดักำรเชื้อเพลิงชีวมวลและให้บริกำรงำนแม่บ้ำน 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท ์จ ำกดั 
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท ์จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 

บรษิัท กู๊ดวลิล์ อินโนเวชัน่ 
แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ำกดั 
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

มีอำยุสัญญำ 1 ปี  นับตัง้แต่วันที่  1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที ่ 
30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ทัง้นี้เมื่อวนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อย
โดยอ้อมไดเ้ข้ำท ำสญัญำฉบบัใหม่นับตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ.2562 
ถึงวันที่  30 กันยำยน พ.ศ. 2563 โดยเงื่อนไขกำรบริหำรจัดกำร
เชื้อเพลงิชวีมวลยงัคงเป็นไปตำมสญัญำเดมิมเีฉพำะกำรเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของกำรใหบ้รกิำรงำนแม่บำ้นเลก็น้อย 

สญัญำว่ำจำ้งใหบ้รหิำรจดักำรเชือ้เพลงิชวีมวล 
และใหบ้รกิำรงำนแม่บำ้นของโรงไฟฟ้ำชวีมวล 
ของบรษิทัย่อยโดยออ้ม 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
38.7 สญัญำเช่ำท่ีดินและอำคำร 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 เทศบำลนครขอนแก่น มอีำยุ 20 ปี นับจำกวนัที ่18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 สญัญำเช่ำที่ดินเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรบริหำรจดักำรและก ำจัด 
ขยะมลูฝอย อ ำเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

2 มอีำยุ 20 ปี นับจำกวนัที ่18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 สญัญำเช่ำอำคำรและสิง่ก่อสรำ้ง รวมทัง้ที่ดนิที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกบั
อำคำรนัน้ อ ำเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

3 มอีำยุ 20 ปี นับจำกวนัที ่18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 สัญญำก่อสร้ำงอำคำรบนที่ดินของเทศบำลนครขอนแก่น โดยเมื่อ
ก่อสร้ำงอำคำรและติดตัง้เครื่องจักรเสร็จสิ้นแล้วให้อำคำรและเครื่องจักร
ดงักล่ำวตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลนครขอนแก่นเมื่อครบก ำหนด 20 ปี
นับแต่วนัทีท่ ำสญัญำ 

4 เทศบำลเมอืงกระบี ่ มอีำยุ 25 ปี นับจำกวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 สญัญำเช่ำที่ดินเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรบริหำรจดักำรและก ำจัด 
ขยะมลูฝอย อ ำเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี่ 

5  มอีำยุ 25 ปี นับจำกวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 สญัญำก่อสรำ้งอำคำรบนที่ดนิของเทศบำลเมอืงกระบี่ โดยเมื่อก่อสรำ้ง
อำคำรและติดตัง้เครื่องจกัรเสรจ็สิ้นแล้วใหอ้ำคำรและเครื่องจกัรดงักล่ำว 
ตกเป็นกรรมสิทธิข์องเทศบำลเมอืงกระบี่ เมื่อครบก ำหนด 25 ปีนับแต่
วนัทีท่ ำสญัญำ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 

38.7 สญัญำเช่ำท่ีดินและอำคำร (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ 
ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ 23 ปี ตัง้แต่วนัที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 8 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2585 

สญัญำเช่ำทีด่นิส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดคลองขลุง  
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดัก ำแพงเพชร 

2 บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ำกดั 
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

มีอำยุ 23 ปี ตัง้แต่วนัที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 8 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2585 

สญัญำเช่ำทีด่นิส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดคลองขลุง  
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดัก ำแพงเพชร 

 

38.8 สญัญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ตัง้แต่วนัที่ 28 มีนำคม พ.ศ. 2562 โดยมีก ำหนดส่งมอบให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง
ภำยในวนัที ่14 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

สญัญำจ้ำงออกแบบ จดัหำ และติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ส ำหรบั
โครงกำรก่อสรำ้งและบรหิำรโรงงำนก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี่ มูลค่ำ 678,041,262 บำท ทัง้นี้เมื่อวนัที่ 9 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท
ย่อยโดยออ้มไดเ้ขำ้ท ำกำรแก้ไขเพิม่เตมิสญัญำ โดยแบ่งสญัญำเดมิ 1 สญัญำ เป็น 2. 
สญัญำ สญัญำที่หนึ่งท ำกับบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 
มูลค่ำสญัญำ 213,987,572 บำท โดยเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนในส่วนของกำร
จำ้งออกแบบและตดิตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ยงัคงเป็นไปตำมสญัญำเดมิมเีฉพำะกำร
เปลี่ยนแปลงในส่วนของกำรจดัหำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่จำกเดมิจดัหำเครื่องจกัร
และอุปกรณ์ทัง้ในและนอกประเทศเปลี่ยนแปลงเป็นจัดหำเฉพำะ
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ผลติในประเทศไทย ส่วนสญัญำที ่2 ท ำกบั. Ascender 
Limited มูลค่ำสญัญำ 464,053,690 บำท ส ำหรบักำรจดัหำเครื่องจกัร
และอุปกรณ์ทีผ่ลตินอกประเทศ (หมำยเหตุ 38.9) ทัง้นี้มูลค่ำรวมของทัง้ 
2 สญัญำไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 
 

38.8 สญัญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั (ต่อ) 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

2 บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ 
แอนด ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ตัง้แต่วนัที ่12 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 โดยมกี ำหนดส่งมอบใหแ้ก่ผู้ว่ำจำ้ง
ภำยในวนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

สญัญำจ้ำงงำนปรบัพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรงำนโยธำ และอำคำรส ำหรบั
โครงกำรก่อสร้ำงและบริหำรโรงงำนก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองกระบี่ 
จงัหวดักระบี่ มูลค่ำ 264,500,000 บำท ทัง้นี้เมื่อวนัที่ 20 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ท ำกำรแก้ไขสญัญำเพิ่มเติม เนื่องจำกเทศบำล
กระบี่ได้เปลี่ยนแปลงที่ดินที่ใช้ด ำเนินกำรของโครงกำรโดยกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดงักล่ำวท ำให้ขอบเขตกำรท ำงำนที่จ้ำงลดลง เนื่องจำกมี
กำรแก้ไขรปูแบบแผนผงักำรท ำงำนใหเ้หมำะสมกบัทีต่ัง้แห่งใหม่ส่งผลให้
มลูค่ำสญัญำลดลงจำกเดมิ 264,500,000 บำท เป็น 244,500,000 บำท  

 

38.9 สญัญำซ้ือเครื่องจกัรและอปุกรณ์ 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั  
สญัญำ 

รำยกำรท่ี 
คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 Ascender Limited  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ตัง้แต่วนัที ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2562 สญัญำซื้อขำยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส ำหรบัโครงกำรก่อสรำ้งและบรหิำร
โรงงำนก ำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  มูลค่ำ 
14,951,146 ดอลลำร์สหรฐั โดยเมื่อค ำนวณเป็นสกุลเงนิบำทจะต้องไม่เกิน 
464,053,690 บำท 
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 

38.10 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและคืนสญัญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย ์
 

กลุ่มกจิกำรมสีญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
  จ ำนวนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
  ท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
หน่วยงำนท่ีพิจำรณำ บริษทัย่อยโดยอ้อม  สญัญำ  สญัญำ 
    

ศำลปกครองชัน้ตน้ บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 1 1 
  1 1 
    

อนุญำโตตลุำกำร บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       3 
 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั -       1 
 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       1 
 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั -       1 
 บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั -       1 
 บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั -       1 
  -       8 
    

กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 1 1 
  1 1 

 
ศำลปกครองชัน้ตน้ 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมคืบหน้ำของกำรยื่นหนังสือต่อกำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมภิำค (กฟภ.) ของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ส ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ และตดัสนิใจ
ยื่นหนังสอืต่อคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.) เพื่อขอให้มคี ำสัง่ให้ยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและ 
คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำว 
 

เมื่อวนัที่ 22 มนีำคม พ.ศ. 2561 ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมคบืหน้ำของกำรยื่นหนังสอืของบรษิัท อลัไลแอนซ์ 
คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ต่อ กกพ. ส ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ และตดัสนิใจยื่นค ำฟ้องต่อศำลปกครองชัน้ต้น
เพื่อขอให้มีค ำพิพำกษำหรอืค ำสัง่ให้ยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคืนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนั
ก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่บรษิัทย่อยโดยออ้มดงักล่ำว 
 

นอกจำกนี้ เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ได้ส่งหนังสอืถงึ กฟภ. เพื่อขอเจรจำตก
ลงระงบัข้อพิพำทตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โดย กฟภ.ได้มหีนังสอืตอบกลบัเพื่อแจ้งเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์กำรเจรจำ ทัง้นี้
บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวและอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำร่วมกนั 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
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38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
38.10 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและคืนสญัญำซ้ือขำย

ไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย ์(ต่อ) 
 
อนุญำโตตุลำกำร 
 
บรษิทัย่อยโดยอ้อม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั 
อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั และ บรษิทั 
ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 14 มนีำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรยื่นค ำเสนอขอ้พพิำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอให้มคี ำชี้ขำดให้ กฟภ. ยกเลิก
กำรบอกเลิกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคืนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ให้แก่
บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวจ ำนวนรวมทัง้สิ้น 8 สญัญำ (8 คด)ี ต่อมำเมื่อวนัที่ 29 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ได้รบัค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรลงวนัที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4 สญัญำ (4 คด)ี คอื บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน 
เพำเวอร์ จ ำกดั จ ำนวน 2 คด ีบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ ฟำร์ม 
ทร ีจ ำกัด จ ำนวน 1 คดี และเมื่อวนัที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมได้รบัค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร 
ลงวนัที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 อีกจ ำนวน 4 สญัญำ (4 คดี) คือ บริษัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด จ ำนวน 1 คด ี
บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด จ ำนวน 1 คดี บริษัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด จ ำนวน 1 คดี และบริษัท 
ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีซึ่งทัง้ 8 คดดีงักล่ำวอนุญำโตตุลำกำรชี้ขำดควำมสรุปว่ำให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำในรปูแบบ FiT พรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชยใ์หแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 8 สญัญำ โดยในเดอืน
กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมทัง้หมดได้ส่งหนังสอืแจง้ให้ กฟภ. ปฏบิตัิตำมค ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร 
และ กฟภ. มหีนังสอืแจง้มำยงับรษิทัย่อยโดยอออ้มควำมสรุปว่ำจะปฎบิตัติำมค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร 
 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรประชุมร่วมกนัเกี่ยวกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร 
 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่7 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 กฟภ. แจง้บรษิทัย่อยโดยอ้อมว่ำมเีหตุสุดวสิยัเกดิขึน้กบัโครงกำรตำมสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำจรงิและตกลงทีจ่ะคนืสญัญำใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำว 
 
เมื่อวนัที ่8 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กฟภ. แจง้บรษิทัย่อยโดยอ้อมว่ำไดส้่งเรื่องทีบ่รษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวขอให ้กฟภ. 
ด ำเนินกำรยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำ
ระบบเชงิพำณิชยส์ ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำให ้กกพ. พจิำรณำต่อไป 
 
เมื่อวนัที่ 31 สงิหำคม พ.ศ. 2561 กกพ. มหีนังสอืแจง้บรษิัทย่อยโดยอ้อมว่ำ กกพ. ไดแ้จง้ไปยงั กฟภ. แล้วว่ำกำรคนื
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นกำรด ำเนินกำรระหว่ำงคู่สญัญำ ซึ่ง กฟภ. ต้องเจรจำตกลงกับบรษิัทย่อยโดยอ้อมโดยตรง
เกีย่วกบัเงื่อนไขรำยละเอยีดกำรคนืสญัญำและกำรขยำยก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ 
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38.10 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและคืนสญัญำซ้ือขำย

ไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย ์(ต่อ) 
 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) (ต่อ) 
 
เมื่อวนัที ่13 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กฟภ. แจง้เป็นหนังสอืมำยงับรษิทัย่อยโดยออ้มเพื่อนัดหมำยเจรจำ 
 
เมื่อวนัที่ 3 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้มหีนังสอืแจง้ให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมด ำเนินกำรจดัส่งหนังสอืแจ้งก ำหนด 
วนัเริม่ต้นซื้อขำยไฟฟ้ำ และจดัส่งขอ้เสนอเรื่องรำคำรบัซื้อไฟฟ้ำในส่วนทีบ่รษิทัย่อยโดยอ้อมประสงค์จะขอเปลี่ยนจำก 
Adder เป็น FiT เพื่อ กฟภ. จะไดด้ ำเนินกำรแจง้ กกพ. เพื่อขอควำมเหน็ชอบเพื่อจดัท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำต่อไป 
 
เมื่อวนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมไดส้่งหนังสอืแจง้ก ำหนดวนัเริม่ต้นซื้อขำยไฟฟ้ำและขอ้เสนอ
เรื่องรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในส่วนที่บริษัทประสงค์ขอเปลี่ยนจำก Adder เป็น FiT ต่อ กฟภ. เพื่อให้ กฟภ. พิจำรณำและ
ด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 
 
เมื่อวันที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทย่อยโดยอ้อมจัดส่งแผนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำ เพื่อน ำส่ง กกพ. พจิำรณำควำมเหน็ชอบก่อนลงนำมสญัญำต่อไป 
 
เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมได้จัดส่งแผนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำให้กับ กฟภ.  
เพื่อพจิำรณำก่อนลงนำมสญัญำต่อไป 
 
เมื่อวนัที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. และบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ประชุมร่วมกนัเกี่ยวกบัร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ฉบบัที่ กฟภ. จะคนืให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อม หลงัจำกนัน้เมื่อวนัที่ 11 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้ส่งร่ำงสญัญำ 
ซื้อขำยไฟฟ้ำมำใหบ้รษิทัย่อยโดยอ้อมพจิำรณำ โดยเป็นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 
ซึ่งบรษิัทย่อยโดยอ้อมไดแ้จง้ตอบกลบัว่ำเห็นชอบร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำดงักล่ำว และเมื่อวนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
กฟภ. ไดส้่งร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำมำใหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มพจิำรณำอกีครัง้ 
 
วนัที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้รบัร่ำงสญัญำดงักล่ำวจำก กฟภ. และได้ตรวจสอบร่ำงสญัญำฯ 
เรยีบรอ้ยแล้ว และไดจ้ดัท ำหนังสอืตอบกลบัเหน็ชอบร่ำงสญัญำฯ ฉบบัดงักล่ำว โดยยื่นต่อ กฟภ. แล้วในวนัที ่8 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 7 สงิหำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้ส่งหนังสอืแจ้งมำยงับรษิัทย่อยโดยอ้อมว่ำยืนยนัร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
ที่จะคนืให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อมว่ำเป็นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 มรีำยละเอียด
ตำมร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่แนบมำพรอ้มหนังสอืแจง้ดงักล่ำวซึ่งเป็นฉบบัที ่กฟภ. และบรษิทัย่อยโดยอ้อมเหน็ชอบ
ร่วมกนั 
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38.11 สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพ่ือขอให้วินิจฉัยช้ีขำดให้ 

กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำคคืนสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำตำมประกำศ FiT ปี 2558 
 
บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด  
บรษิัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ ฟำร์ม ทร ีจ ำกดั บรษิัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด  
และ บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั 
 
กลุ่มกิจกำรมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่อยู่ในระหว่ำงกำรเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอให้วินิจฉัยชี้ขำดให้ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคคืนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำตำมประกำศ FiT ปี 2558 ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวันที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
  จ ำนวนสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 

  ท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
หน่วยงำนท่ีพิจำรณำ บริษทัย่อยโดยอ้อม  สญัญำ  สญัญำ 
    

อนุญำโตตุลำกำร บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั  3 -       
 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั  1 -       
 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั  1 -       
 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั  1 -       
 บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั  1 -       
 บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั  1 -       

   8 -       

 
ภำยหลงัจำกทีค่ณะอนุญำโตตุลำกำรมคี ำชี้ขำดให้ กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 6 บรษิทั 
รวม 8 สญัญำ (หมำยเหตุ 38.10) บรษิทัย่อยโดยออ้มพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ ค ำชี้ขำดเดมิทัง้ 8 ค ำชีข้ำดก ำหนดให้ กฟภ. 
ต้องคืนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อมในรูปแบบ FiT แต่ระบุชื่อประกำศ FiT ผิดฉบับ ประกอบกับ 
บรษิทัย่อยโดยอ้อมไดเ้คยยื่นขอเปลีย่นสญัญำตำมประกำศ FiT ปี 2558 ไวแ้ลว้แต่ กฟภ. บอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
โดยไม่ชอบ บริษัทย่อยโดยอ้อมจึงไม่สำมำรถเปลี่ยนสัญญำตำมประกำศ FiT ปี 2558 ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทย่อย 
โดยออ้มจงึเหน็ว่ำ กฟภ. ต้องคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี 2558 ดงันัน้ เมื่อวนัที ่23 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อมจงึไดย้ื่นค ำเสนอขอ้พพิำทต่อคณะอนุญำโตตุลำกำร ส ำนักอนุญำโตตุลำกำร ส ำนักงำน
ศำลยุตธิรรม เพื่อขอใหม้คี ำชีข้ำดให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำตำมประกำศ FiT ปี 2558 ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 
 
ปัจจุบนั ส ำนักงำนอนุญำโตตุลำกำรมคี ำสัง่รบัค ำเสนอข้อพพิำทของบรษิัทย่อยโดยอ้อมทัง้ 8 ค ำเสนอขอ้พพิำทแล้ว 
และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกระบวนกำรพจิำรณำของอนุญำโตตุลำกำร 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

102 

 
38 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
38.12 สญัญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น 

 
บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ณ วนัที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2559 บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรำยของบริษัทได้เข้ำท ำสญัญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น ซึ่งสญัญำ
ดงักล่ำวมขีอ้ก ำหนดว่ำในกรณีที่บรษิทัไม่สำมำรถน ำหุน้ของบรษิทัไปจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ได้ภำยในวนัที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2562 (3 ปีนับแต่วนัท ำสญัญำ) ผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งซึ่งถือหุ้นรวมกันคดิเป็นสดัส่วน
ประมำณรอ้ยละ 7.53 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของบรษิทั สำมำรถใชส้ทิธเิรยีกใหผู้ถ้อืหุน้เดมิซื้อหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้กลุ่ม
ดงักล่ำวในจ ำนวนเงนิลงทุนทีผู่้ถือหุ้นกลุ่มดงักล่ำวได้ช ำระไปเต็มจ ำนวน โดยหำกผูถ้ือหุม้เดมิไม่สำมำรถปฏิบตัิตำม
เงื่อนไขดงักล่ำวได้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดงักล่ำวอำจใช้สิทธิเรยีกให้บรษิัทลดทุนในสดัส่วนของผู้ถือหุ้นกลุ่มดงักล่ำวเพื่อคืน
มลูค่ำเงนิลงทุนตำมเงนิลงทุนทีผู่ถ้อืหุน้กลุ่มดงักล่ำวไดช้ ำระไปเตม็จ ำนวนตำมวธิกีำรทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัที ่18 เมษำยน พ.ศ. 2561 บรษิทัและผู้ถอืหุน้ที่เป็นคู่สญัญำของสญัญำระหว่ำงผูถ้อืหุน้ไดเ้ขำ้ท ำ
ขอ้ตกลงในกำรแก้ไขสญัญำระหว่ำงผูถ้อืหุ้น โดยยกเลกิเงื่อนไขที่บรษิัทอยู่ในบงัคบักำรค ้ำประกนัที่อำจถูกเรยีกใหล้ด
ทุนเพื่อคนืมูลค่ำตำมเงนิลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มดงักล่ำวได้ช ำระไปเต็มจ ำนวนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดมิไม่สำมำรถปฏิบตัิตำม
เงื่อนไขกำรซื้อหุน้จำกผูถ้อืหุน้กลุ่มดงักล่ำวได ้
 
นอกจำกนี้สญัญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นยงัได้ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีหน้ำที่โอนหุ้นทัง้หมดของบรษิัท ปรำสำทพรรุ่งเรอืง 
จ ำกดัเขำ้มำในกลุ่มกจิกำรซึง่บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกบักลุ่มกจิกำร 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท (หลงัแปรสภำพ) ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 16 ตุลำคม พ.ศ. 2561 มมีติอนุมตัิให้บรษิัท 
เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยตรงของบรษิทั เขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยหุน้ของบริษทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง 
จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจกำรโดยเป็นกำรซื้อจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวน 
19,999,998 หุ้น ในรำคำซื้อขำยไม่เกิน 46,781,980.40 บำท (โดยใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิ) ซึ่งเป็นรำคำต ่ำสุดระหว่ำงรำคำ
ตำมมูลค่ำทำงบญัช ีณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 (Book Value) และรำคำตำมมูลค่ำทำงบญัชทีี่ปรบัปรุงแล้ว (Adjusted 
Book Value) โดย บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั เขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยหุน้ดงักล่ำวเมื่อวนัที ่19 ตุลำคม พ.ศ. 2561  
 

38.13 สญัญำซ้ือขำยหุ้น 
 
บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ภำยใตส้ญัญำซื้อขำยหุน้ทีก่ลุ่มทรงเมตตำไดท้ ำกบัผูถ้อืหุน้กลุ่มหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยทีส่ญัญำซื้อขำยหุน้ดงักล่ำว 
ได้ก ำหนดหน้ำที่บำงประกำรให้กลุ่มทรงเมตตำต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 หำกไม่
สำมำรถด ำเนินกำรไดท้ัง้หมดหรอืบำงส่วนภำยในก ำหนดเวลำ กลุ่มทรงเมตตำมหีน้ำทีต่้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขในสญัญำ
ดงักล่ำวในเรื่องกำรโอนหุ้น ทัง้นี้กลุ่มทรงเมตตำได้ด ำเนินกำรโอนหุ้นจ ำนวนหนึ่งภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดในสญัญำ 
ซื้อขำยหุน้ทีก่ลุ่มทรงเมตตำไดท้ ำกบัผูถ้อืหุน้กลุ่มหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2559 เสรจ็สิน้แลว้ในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2561 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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39 สิทธิพิเศษท่ีได้รบัจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

 
กลุ่มกจิกำรไดร้บัสทิธพิเิศษจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนดงัต่อไปนี้ 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม จ ำนวนบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
  

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 4 บตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท ์จ ำกดั 2 บตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 4 บตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั 1 บตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 1 บตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 1 บตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 4 บตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมทีร่ะบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิกำรลงทุนเพื่อไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท เอซีอี โซลำร์ จ ำกัด ได้รบับัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำก
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนเพื่อผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคำทีจ่งัหวดัชลบุรแีละจงัหวดัสมุทรสำคร 
 

40 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
40.1 กำรอนุมติักำรเข้ำซ้ือหุ้นของบริษทั แอด๊วำนซ์ เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  

 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นบรษิทั ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2562 มมีติอนุมตัใิห้บรษิัทเข้ำซื้อหุ้นของบรษิัท 
แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั จำกกลุ่มทรงเมตตำซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั ในวงเงนิ 394 ล้ำนบำท ถงึ 472 ล้ำนบำท 
โดยมีก ำหนดกำรช ำระรำคำและโอนหุ้นในวันเดียวกัน ภำยใน 120 วันนับถัดจำกวนัลงนำมในสญัญำซื้อขำยหุ้นของ 
บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด ซึ่งมีก ำหนดท ำสัญญำซื้อขำยหุ้นดังกล่ำวภำยใน 6 เดือน นับจำกวันที ่ 
28 สงิหำคม พ.ศ. 2562 หรอืภำยใน 15 วนันับถดัจำกวนัทีส่ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่ไดร้บัคนืจำก กฟภ. แบบ FiT ได้รบักำรลง
นำมโดย บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และ กฟภ. แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกดิขึน้หลงั 
 

40.2 กำรเข้ำท ำสัญญำว่ำจ้ำงบริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชัน่ แอนด์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ำกดั เพ่ือบริหำรจดักำรเชื้อเพลิง 
ชีวมวลและให้บริกำรงำนแม่บ้ำน 
 
บรษิทัย่อยโดยอ้อมของบรษิัท 5 แห่ง ประกอบด้วย บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร 
เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์  จ ำกัด บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชีย เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด  
และบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชีย จ ำกัด เข้ำท ำสญัญำว่ำจ้ำงบริษัท กู๊ดวลิล์ อินโนเวชัน่ แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริง่ จ ำกัด  
ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรบริหำรจัดกำรเชื้อเพลิงชีวมวลและงำนบริกำรแม่บ้ำนของโรงไฟฟ้ำชีวมวล  
มอีำยุสญัญำ 1 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุ 38.6) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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40 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
40.3 กำรอนุมติักำรออกหุ้นใหม่และเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติม  

 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์ เซอร์วสิ จ ำกดั 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพำเวอร์ ซัพพลำย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จ ำกัด ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวันที ่ 
30 ตุลำคม พ.ศ. 2562 มมีตอินุมตัใิห้เพิม่ทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่จ ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 10.00 บำท 
คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 10,000,000 บำท และใหเ้รยีกผูถ้อืหุน้ช ำระเงนิค่ำหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้แรกไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 
และสำมำรถทยอยเรยีกช ำระเพิม่เตมิไดโ้ดยไม่จ ำกดัครัง้จนเตม็มูลค่ำ ซึ่งทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ชอบใหเ้สนอต่อที่
ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัติ่อไป 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชีย จ ำกัด ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2562 มีมติ
อนุมัติให้เพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มจ ำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
250,000,000 บำท และให้เรยีกผู้ถือหุ้นช ำระเงนิค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้แรกหุ้นละ 8.00 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
200,000,000 บำท และสำมำรถทยอยเรียกช ำระเพิ่มเติมได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวณครัง้จนเต็มมูลค่ำ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัติ่อไป 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั ครัง้ที่ 9/2562 วนัที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2562 มมีติให้เรยีก
ช ำระค่ำหุน้สำมญัทีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 40,000,000 หุน้ (มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท) เพิม่เตมิจำกเดมิ 9.77 
บำทต่อหุน้ เป็น 10.00 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 9,200,000 บำท บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ยงัไม่ได้
จ่ำยช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำว 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั ครัง้ที ่9/2562 เมื่อวนัที ่30 ตุลำคม พ.ศ. 2562 มมีตใิหเ้รยีก
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม 
2.50 บำทต่อหุ้น เป็น 4.77 บำทต่อหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงนิ 45,173,000 บำท บรษิัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด  
ไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2562 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที ่11/2562 เมื่อวนัที ่30 ตุลำคม พ.ศ. 2562 มมีติ
ให้เรยีกช ำระค่ำหุ้นสำมญัทีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้จ ำนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท) เพิม่เติมจำกเดมิ 
5.65 บำทต่อหุน้ เป็น 6.90 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 25,000,000 บำท บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั ไดจ้่ำย
ช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2562 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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40 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
40.3 กำรอนุมติักำรออกหุ้นใหม่และเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติม (ต่อ)  

 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เอซอี ีโซลำร์ จ ำกดั ครัง้ที ่11/2562 วนัที ่30 ตุลำคม พ.ศ. 2562 มมีติให้เรยีกช ำระค่ำหุ้น
สำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 12,000,000 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เพิม่เตมิจำกเดมิ 2.82 บำทต่อ
หุน้ เป็น 3.32 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 6,000,000 บำท บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี ้จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้
เพิม่ทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 

40.4 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ครัง้ที ่11/2562 เมื่อวนัที ่30 ตุลำคม พ.ศ. 2562 มมีติ
เห็นชอบให้บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำรจำกก ำไรสะสม ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ในอตัรำหุ้นละ 0.51 บำท โดยจ่ำยตำมสดัส่วน
มูลค่ำหุน้ทีไ่ดร้บัช ำระแล้ว คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 89,913,000 บำท พรอ้มทัง้อนุมตัใิหจ้ดัสรรก ำไรสุทธจิ ำนวน 7,771,000 
บำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดแล้ว
ในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2562 
 

40.5 กำรอนุมติัซ้ือท่ีดินและเข้ำท ำสญัญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั ครัง้ที ่9/2562 เมื่อวนัที ่30 ตุลำคม พ.ศ. 2562 มมีตอินุมตัใิห้
ซื้อที่ดินกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกนัจ ำนวน 23 แปลง (23 สญัญำ) รวมมูลค่ำทัง้สิ้น 46,794,820 บำท โดยได้เข้ำท ำ
สญัญำซื้อขำยพรอ้มรบัโอนกรรมสทิธิใ์นที่ดนิดงักล่ำวแล้ว 22 แปลง (22 สญัญำ) รวมมูลค่ำทัง้สิ้น 45,312,420 บำท 
นอกจำกนี้ ทีป่ระชุมดงักล่ำวมมีตอินุมตัใิหเ้ขำ้ท ำสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิกบับุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนัอกีจ ำนวน 1 แปลง 
(1 สัญญำ) รวมมูลค่ำทัง้สิ้น 10,638,000 บำท และได้จ่ำยเงินมัดจ ำค่ำที่ดินดังกล่ำวแล้วจ ำนวน 1,060,000 บำท  
ในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 โดยคำดว่ำจะไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิดงักล่ำวภำยในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563  
 

40.6 กำรเข้ำท ำสญัญำจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
 
เมื่อวนัที ่28 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์กบั
บริษัทหลักทรพัย์จ ำนวน 5 บริษัท ส ำหรบัหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขำยต่อประชำชนเป็นครัง้แรก 
จ ำนวน 1,018,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำย 4.40 บำท/หุ้น โดยมีค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยคิดเป็นจ ำนวนเงนิ 
67,188,000 บำท 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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40 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
40.7 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนด 

 
บรษิัทไดส้่งหนังสอืลงวนัที่ 6 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 เพื่อแจง้ควำมประสงค์ขอใชส้ทิธชิ ำระคนืหุ้นกู้และไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก ำหนด ส ำหรบัหุน้กู้มปีระกนัของบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอนเดอืนมถิุนำยน พ.ศ.2563 จ ำนวน 
1,450,000 หน่วย รวมเป็นมูลค่ำ 1,450,000,000 บำท ซึ่งตำมขอ้ก ำหนดสทิธ ิบรษิัทสำมำรถใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กู้ก่อน
ครบก ำหนดไถ่ถอนได ้โดยก ำหนดวนัไถ่ถอนก่อนครบก ำหนด ในวนัที ่20 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
40.8 กำรอนุมติัช ำระคืนเงินกู้ยืมก่อนก ำหนด 

 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 

 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชีย จ ำกัด ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2562  
มมีตอินุมตัใิหช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืก่อนก ำหนดทัง้จ ำนวนพรอ้มดอกเบี้ยใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งตำมสญัญำเงนิกู้ยมื
และสญัญำเงนิกู้ยมืหมุนเวยีน ฉบบัลงวนัที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 โดยกำรน ำเงนิค่ำหุน้ที่จะได้รบัจำกกำรเพิม่ทุน 
(หมำยเหตุ 40.3) มำช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้จ ำนวนพรอ้มดอกเบีย้ โดยใหช้ ำระเงนิกูย้มืดงักล่ำวในวนัทีช่ ำระดอกเบีย้พรอ้ม
ดอกเบีย้ของเงนิกูท้ีค่รบก ำหนดช ำระ ณ วนัทีจ่่ำยช ำระ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวมเีงนิกูย้มืคงเหลอืจ ำนวน 248,480,000 บำท 
 

40.9 กำรพิจำรณำปรบัลดอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย ์
 
เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัได้ท ำสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ ทีเ่สนอขำยต่อประชำชนเป็นครัง้แรก เป็นผลใหธ้นำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อรำยใหญ่ของ
กลุ่มกจิกำร พจิำรณำปรบัลดอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืใหก้ลุ่มกจิกำรส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ดงัต่อไปนี้ 
1) โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลและโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน ปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเป็น MLR-2.50% ต่อปี  
ในช่วง 2 ปีแรกนับตัง้แต่วนัที ่29 ตุลำคม พ.ศ. 2562 หลงัจำกนัน้คดิในอตัรำ MLR-1.75% ต่อปี 
2) โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ ปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเป็น MLR-2.00% ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก นับตัง้แต่ 
วนัที ่29 ตุลำคม พ.ศ. 2562 หลงัจำกนัน้คดิในอตัรำ MLR-1.50% ต่อปี 
 
ทัง้นี้ ธนำคำรพำณิชยผ์ูใ้หส้นิเชื่ออยู่ระหว่ำงกำรแกไ้ขสญัญำสนิเชื่อใหส้อดคลอ้งกบัอตัรำดอกเบีย้ทีเ่ปลี่ยนแปลงขำ้งตน้ 
 

40.10 รบัทรำบผลกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่10/2562 เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 มมีตริบัทรำบกำรเสนอกำรขำยหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรก โดยปัจจุบนัอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันำธุรกจิ
กำรคำ้และน ำหุน้เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ โดยวนัแรกของกำรเริม่ซื้อขำยหุน้ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย (First Day Trade) คอืวนัที ่13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
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41 ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรบญัชีและกำรจดัประเภทรำยกำร 

 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรปรบัปรุงขอ้มูลทำงกำรเงนิรวม โดยเป็นกำรปรบัปรุงเกี่ยวกบักำรแปลงค่ำรำยกำรสนิทรพัย์ที่
เป็นตัวเงินบำงส่วนภำยใต้ลูกหนี้สัญญำเช่ำกำรเงิน (หมำยเหตุ 8) ซึ่งมีองค์ประกอบกำรค ำนวณบำงส่วนเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้นงวดเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจำกกำร
เปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงวธิีกำรบัญชแีละกำรจดัประเภทรำยกำรต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561  
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 และงบกระแสเงนิสดส ำหรบังวดเก้ำเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

 
 ตำมท่ี 
 รำยงำนไว้เดิม 

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) จำก 
 กำรจดัประเภท 
 รำยกำร 

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) จำก 
 กำรเปล่ียนแปลง 
 วิธีกำรบญัชี  ตำมท่ีปรบัใหม่ 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561     
ส่วนของเจ้ำของ     
   ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 554,905,751 -       (91,396,539) 463,509,212 
     

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561     
   รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 3,584,051,758 (322,552,899) -       3,261,498,859 
   รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ -       322,552,899 (12,452,191) 310,100,708 
   ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น (9,497,581) -       (3,566,374) (13,063,955) 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  244,785,588 -       (4,780,029) 240,005,559 
   ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได้  12,258,815 -       (2,247,707) 10,011,108 
   ก ำไรสุทธ ิ 438,040,732 -       (8,990,829) 429,049,903 
งบกระแสเงินสดส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561     
   ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 450,299,547 -       (11,238,536) 439,061,011 
กิจกรรมด ำเนินงำน     
   ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
       ของลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ -       -       12,452,863 12,452,863 
   ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ 17,703,622 -       (1,214,327) 16,489,295 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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41 ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรบญัชีและกำรจดัประเภทรำยกำร (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

 
 ตำมท่ี 
 รำยงำนไว้เดิม 

 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) จำก 
 กำรจดัประเภท 
 รำยกำร  ตำมท่ีปรบัใหม่ 

  บำท  บำท  บำท 
    

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบังวดเก้ำเดือนวนัท่ี     
   30 กนัยำยน พ.ศ. 2561    
   ตน้ทุนขำยและบรกิำร 28,879,888 4,757,167 33,637,055 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร 18,079,516 (4,757,167) 13,322,349 
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