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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  



รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 
เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ควำมเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) และบรษิัทย่อย (“กลุ่มกจิการ”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที ่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะทางการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด  

วนัเดยีวกนั 
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของงานระหว่าง
ก่อสรา้งและเครื่องจกัรระหว่างติดตัง้ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณายกเลกิการบอกเลิกสญัญาซื้อขายไฟฟ้า
และคนืสญัญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและได้น าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบั 
เรื่องเหล่านี้  
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

กำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงและ
เคร่ืองจกัรระหว่ำงติดตัง้ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำ
ซ้ือขำยไฟฟ้ำและคืนสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 

อ้ างอิงหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 4 ค) เรื่ อง  
การประมาณการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ข้อ 15 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  และข้อ 40.11  
เรื่องสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิก
การบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและคืนสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าพรอ้มขยายวนัก าหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีงานระหว่าง
ก่อสร้างและเครื่องจกัรระหว่างติดตัง้ตามราคาทุนจ านวน 
627.53 ล้านบาท หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าจ านวน 28.67 
ล้านบาท ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิทัง้สิ้น 598.86 ล้านบาท 
ซึ่ งคิดเป็นร้อยละ 4.23 ของมูลค่ าสินทรัพย์รวม ทั ้งนี้ 
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจกัรระหว่างติดตัง้ส่วนใหญ่
เกิดจากงานระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 โครงการใน
ประเทศไทยซึง่มรีาคาตามบญัชสีุทธทิัง้สิ้น 552.73 ล้านบาท 
เนื่องจากสญัญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าดงักล่าว ยงัอยู่
ในระหว่างการพิจารณาการยกเลิกการบอกเลิกและ 
คืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ท าให้เกิดข้อบ่งชี้ว่างานระหว่าง
ก่อสร้างและเครื่องจกัรระหว่างติดตัง้ของโรงไฟฟ้าของทัง้  
2 โครงการดงักล่าวอาจจะไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ในอนาคตแก่กลุ่มกิจการ ผู้บรหิารได้ว่าจ้างผู้ประเมนิอิสระ
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของงานระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจกัรระหว่างติดตัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง
ดงักล่าวขา้งตน้ ถา้หากว่ากลุ่มกจิการไม่สามารถยกเลกิ 
 

 

 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้เพื่อประเมินการ
ทดสอบการดอ้ยค่าของโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งที่สญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าอยู่ระหว่างการพจิารณายกเลกิการบอกเลกิสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื้อขายไฟฟ้าพรอ้มขยายวนัก าหนด
จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์
- สอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบเกี่ยวกบัลกัษณะสนิทรพัย ์

คุณภาพการใชง้าน ลกัษณะพืน้ทีต่ัง้ของสนิทรพัย์ 
- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับคืนสัญญา 

ซื้อขายไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณายกเลกิการบอกเลกิ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพร้อม
ขยายวนัก าหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

- ประเมินความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระของ 
ผูป้ระเมนิราคาอิสระ รวมไปถึงตรวจสอบเงื่อนไขของการ
จา้งงานเพื่อประเมนิว่ามขี้อก าหนดที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นกลางและน ามาซึ่งการจ ากัดขอบเขตในการ
ท างานของผูป้ระเมนิอสิระหรอืไม่ 

- อ่านรายงานผูป้ระเมนิอิสระ ท าความเข้าใจวธิกีารประเมนิ
ของผูป้ระเมนิอสิระ และประเมนิความเหมาะสมของวธิกีาร
ประเมินที่ผู้บรหิารและผู้ประเมินอิสระใช้ในการประเมิน
ความเหมาะสมของเงนิทีจ่่ายตามสญัญากบัขัน้ความส าเรจ็
ของเครื่องจกัรระหว่างตดิตัง้ทีต่ ัง้อยู่ทีโ่รงงานของผูผ้ลติ 

- ทดสอบความถูกต้อง ความมีตัวตนและความเกี่ยวเนื่อง
ของข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินซึ่ งจัดท าโดยผู้บริหาร  
ในรปูแบบการสุ่มตวัอย่าง 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

การบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและคืนสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ และพิจารณา 
ตั ้งค่ า เผื่ อการด้อยค่ าเป็นจ านวน 28.67 ล้านบาท  
ซึ่งผู้บริหารเชื่อมัน่ว่าค่าเผื่อการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้น
เพิ่มเติมจากที่บันทึกไว้แล้วนั ้นจะไม่มีผลกระทบต่อ 
งบการเงนิทีน่ าเสนออย่างมสีาระส าคญั 
 
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในการพิจารณาการด้อยค่าเนื่องจาก
มูลค่าคงเหลือของงานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
ระหว่างติดตัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีมูลค่าเป็น
จ านวนที่มีสาระส าคัญ และต้องอาศัยดุลยพินิจและข้อ
สมมติฐานที่ส าคัญของผู้บริหาร ได้แก่ ลักษณะสภาพการ 
ใช้งานของสนิทรพัย์และ โอกาสทีจ่ะไดร้บัคนืสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าพรอ้มขยายวนัก าหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ 

 

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพบว่าข้อ
สมมติฐานส าคัญที่ผู้บรหิารใช้ในการประเมินการด้อยค่าของ
สนิทรพัยม์คีวามเหมาะสม 

  

 
ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
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ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น  เพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ  
และบรษิทั 
 
ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้ อเท็จจรงิ 
อันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่ง
ทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  
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• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยที่เกี่ยวขอ้งในงบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป 
ของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วร  

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน  ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด  ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อ ว่ามีเหตุผล 
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 
ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน 
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวิณ  ปัญญำวงศข์นัติ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3534 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 71,920,411        104,496,224      13,881,505      4,157,108        

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค า้ประกนั

ทีถ่งึก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 8 250,265,060      -                 -                -                

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 9 819,986,032      829,130,975      1,217,120        8,040,518        

ลูกหนี้สญัญาเช่าการเงนิ 

ทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 10 96,169,495        97,940,417        -                -                

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 36 ข) -                 -                 -                700,000          

สนิคา้คงเหลอื 11 185,213,817      95,509,275        -                -                

ภาษมีลูค่าเพิม่ (สุทธ)ิ 12 11,058,924        4,541,998         4,744,431        1,024,942        

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,434,613,739    1,131,618,889    19,843,056      13,922,568      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค า้ประกนั 8 248,378,851      324,983,359      -                -                

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 10 3,197,149,598    3,324,323,137    -                -                

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 13 -                 -                 8,839,999,980  6,067,999,980  

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ (สุทธ)ิ 14 124,188,475      100,671,875      -                -                

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 15 8,059,367,762    8,129,424,177    1,241,660        1,401,587        

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งและซื้อสนิทรพัย์ถาวร 153,178,428      19,692,394        -                -                

สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สุทธ)ิ 16 811,668,380      760,982,804      -                -                

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (สุทธ)ิ 17 48,284,366        50,718,812        2,179,000        895,050          

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 18 56,055,686        43,806,330        203,383          -                

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 19 12,291,714        518,852            257,005          -                

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 12,710,563,260  12,755,121,740  8,843,881,028  6,070,296,617  

รวมสินทรพัย์ 14,145,176,999  13,886,740,629  8,863,724,084  6,084,219,185  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 149 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ  ___________________________________     กรรมการ  ___________________________________
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20 227,400,011      369,047,020      -                -                

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยโดยออ้ม 36 ค) -                 -                 -                14,000,000      

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 21 249,419,046      412,137,810      9,712,733        18,838,480      

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของ

- หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 24 390,720            377,931            -                -                

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ 25 856,178,343      747,059,404      -                -                

- หุน้กู ้(สุทธ)ิ 26 -                 49,216,871        -                49,216,871      

ภาษมีลูค่าเพิม่ (สุทธ)ิ 12 30,729,209        41,412,118        -                -                

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,199,203         618,987            -                -                

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 22 7,895,600         4,352,601         4,002,778        1,287,986        

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,373,212,132    1,624,222,742    13,715,511      83,343,337      

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

ประมาณการค่าซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า

ตามขอ้ตกลงสมัปทาน 23 25,220,655        17,292,000        -                -                

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 24 166,684            557,404            -                -                

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ 25 1,911,321,338    5,204,394,322    -                -                

หุน้กู ้(สุทธ)ิ 26 -                 1,427,289,264    -                1,427,289,264  

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 18 38,538,366        37,476,767        -                4,591,272        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 3,678,205         3,869,889         1,016,915        537,505          

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 1,978,925,248    6,690,879,646    1,016,915        1,432,418,041  

รวมหน้ีสิน 3,352,137,380    8,315,102,388    14,732,426      1,515,761,378  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 149 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรอืนหุน้ 28

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 10,975,999,960 หุน้

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 5,487,999,980    5,487,999,980    5,487,999,980  5,487,999,980  

ทนุทีอ่อกและช าระ

หุน้สามญั 10,175,999,960 หุน้ 

(พ.ศ. 2561 : 9,157,999,960 หุน้)

มลูค่าทีช่ าระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 5,087,999,980    4,578,999,980    5,087,999,980  4,578,999,980  

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 3,896,006,978    -                 3,896,006,978  -                

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,831,919,622    1,015,525,222    (135,015,300)    (10,542,173)     

ส่วนต ่ากว่าทนุจากการรวมธุรกจิ

ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 13 (22,886,961)       (22,886,961)       -                -                

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 10,793,039,619  5,571,638,241    8,848,991,658  4,568,457,807  

รวมส่วนของเจ้ำของ 10,793,039,619  5,571,638,241    8,848,991,658  4,568,457,807  

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 14,145,176,999  13,886,740,629  8,863,724,084  6,084,219,185  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 149 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 30 4,540,252,115     4,416,185,488    72,483,000       68,326,000       

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้า 10 410,384,524       417,023,646       -                 -                 

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน 104,636,084       -                  -                 -                 

ต้นทุนขายและบรกิาร 30 (3,324,700,552)    (3,415,747,495)   (55,615,848)      (51,823,664)      

ต้นทุนค่าก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน (104,636,084)       -                  -                 -                 

ก ำไรขัน้ต้น 1,625,936,087     1,417,461,639    16,867,152       16,502,336       

ก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น (103,507,119)       (10,037,793)        14,387             10,552             

รายไดอ้ื่น 31 32,899,176         15,728,142        2,957,728         45,897             

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 1,555,328,144     1,423,151,988    19,839,267       16,558,785       

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (330,364,776)       (378,530,506)      (25,695,321)      (19,532,072)      

ต้นทุนทางการเงนิ 33 (412,570,690)       (482,526,097)      (120,816,784)     (3,783,481)        

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 812,392,678       562,095,385       (126,672,838)     (6,756,768)        

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 34 2,913,009           (15,529,804)        2,396,070         (7,029,861)        

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี 815,305,687       546,565,581       (124,276,768)     (13,786,629)      

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน 27 1,360,891           6,280,722          (245,449)          (446,795)          

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภท

      รายการใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 18 (272,178)            (830,293)            49,090             89,359             

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 1,088,713           5,450,429          (196,359)          (357,436)          

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี - สุทธิจำกภำษี 1,088,713           5,450,429          (196,359)          (357,436)          

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 816,394,400       552,016,010       (124,473,127)     (14,144,065)      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 149 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 815,305,687       546,565,581       (124,276,768)     (13,786,629)      

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                   -                  -                 -                 

815,305,687       546,565,581       (124,276,768)     (13,786,629)      

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 816,394,400       552,016,010       (124,473,127)     (14,144,065)      

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                   -                  -                 -                 

816,394,400       552,016,010       (124,473,127)     (14,144,065)      

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

- ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 35 0.09                  0.06                 (0.01)               (0.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 149 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ ้จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

ทนุจดทะเบียน ส่วนต ำ่กว่ำทนุจำก รวมส่วน

ท่ีออกและช ำระ ส่วนเกิน ก ำไรสะสม กำรรวมธรุกิจภำยใต้ ของผู้เป็นเจ้ำของ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ เตม็มลูค่ำแล้ว มลูค่ำหุ้น - ยงัไม่ได้จดัสรร กำรควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ เจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 4,578,999,980     -                      1,015,525,222        (22,886,961)               5,571,638,241         5,571,638,241     

เรยีกช าระค่าหุน้เพิม่ระหว่างปี 28 509,000,000        3,896,006,978        -                      -                          4,405,006,978         4,405,006,978     

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                   -                      816,394,400          -                          816,394,400           816,394,400        

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 5,087,999,980     3,896,006,978        1,831,919,622        (22,886,961)               10,793,039,619       10,793,039,619    

ทนุจดทะเบียน ส่วนต ำ่กว่ำทนุจำก รวมส่วน

ท่ีออกและช ำระ ส่วนเกิน ก ำไรสะสม กำรรวมธรุกิจภำยใต้ ของผู้เป็นเจ้ำของ รวมส่วนของ

เตม็มลูค่ำแล้ว มลูค่ำหุ้น - ยงัไม่ได้จดัสรร กำรควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ เจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม) 4,578,999,980     -                      554,905,751          (20,311,832)               5,113,593,899         5,113,593,899     

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงวธิกีารบญัชี -                   -                      (91,396,539)           -                          (91,396,539)            (91,396,539)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - ปรบัปรงุใหม่ 4,578,999,980     -                      463,509,212          (20,311,832)               5,022,197,360         5,022,197,360     

ส่วนต ่ากว่าทนุจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 13 -                   -                      -                      (2,575,129)                 (2,575,129)              (2,575,129)          

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                   -                      552,016,010          -                          552,016,010           552,016,010        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 4,578,999,980     -                      1,015,525,222        (22,886,961)               5,571,638,241         5,571,638,241     

งบกำรเงินรวม (บำท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

งบกำรเงินรวม (บำท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 149 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

ทนุจดทะเบียน

ท่ีออกและช ำระ ส่วนเกิน ขำดทนุสะสม รวมส่วน

หมำยเหตุ เตม็มลูค่ำแล้ว มลูค่ำหุ้น - ยงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 4,578,999,980        -                     (10,542,173)              4,568,457,807       

เรยีกช าระค่าหุน้เพิม่ระหว่างปี 28 509,000,000          3,896,006,978        -                        4,405,006,978       

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี พ.ศ. 2562

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                     -                     (124,473,127)            (124,473,127)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 5,087,999,980        3,896,006,978        (135,015,300)            8,848,991,658       

ทนุจดทะเบียน

ท่ีออกและช ำระ ส่วนเกิน ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม รวมส่วน

เตม็มลูค่ำแล้ว มลูค่ำหุ้น - ยงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 4,578,999,980        -                     3,601,892                4,582,601,872       

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี พ.ศ. 2561

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                     -                     (14,144,065)              (14,144,065)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 4,578,999,980        -                     (10,542,173)              4,568,457,807       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 149 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

812,392,678       562,095,385       (126,672,838)      (6,756,768)         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ของลกูหนี้สญัญาเชา่การเงนิ 10 102,341,647       10,270,596        -                  -                  

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิคา้คงเหลอืเนื่องจากไฟไหม้ 11 7,995,257          -                  -                  -                  

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 14 (4,185,600)         (84,763)             -                  -                  

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - สนิทรพัยถ์าวร 15 (11,992,250)       28,864,785        -                  -                  

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - สนิทรพัยถ์าวรเนื่องจากไฟไหม้ 15 804,388            -                  -                  -                  

15 469,337,891       467,573,688       618,763            294,153            

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่าย - สนิทรพัยถ์าวร 15 13,585,774        7,341,210          -                  -                  

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่าย - สนิทรพัยถ์าวรเนื่องจากไฟไหม้ 15 2,601,629          -                  -                  -                  

16, 17 57,788,904        63,966,144        -                  -                  

ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนยีมในการฟ้องรอ้งจ่ายล่วงหน้า 19 -                  9,722,852          -                  -                  

ประมาณการค่าซ่อมบ ารงุโรงไฟฟ้าตามขอ้ตกลงสมัปทาน 23 7,928,655          9,544,711          -                  -                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 1,169,207          2,054,519          233,961            38,385              

ดอกเบีย้รบั 31 (6,354,152)         (3,229,424)         (2,957,728)         (45,897)             

ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ 31 -                  (5,396,000)         -                  -                  

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 31 (1,128,221)         -                  -                  -                  

ตน้ทุนทางการเงนิ 33

95,665,755        -                  95,665,755        -                  

281,603,650       464,269,269       1,657,164          3,347,346          

25,461              59,490              -                  -                  

23,493,865        -                  23,493,865        -                  

11,781,959        18,197,338        -                  436,135            

1,864,856,497    1,635,249,800    (7,961,058)         (2,686,646)         

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 9,222,804          (57,322,394)       6,847,546          (6,329,623)         

- ลกูหนี้สญัญาเชา่การเงนิ 26,602,814        21,011,788        -                  -                  

- สนิคา้คงเหลอื (97,699,799)       25,758,617        -                  -                  

- ภาษมีลูค่าเพิม่ (17,199,835)       33,259,927        (3,719,489)         (1,548,489)         

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (11,772,862)       (278,407)           (257,005)           -                  

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (157,265,268)      39,992,131        (5,778,401)         11,525,854        

- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3,542,999          1,225,214          2,714,792          962,049            

และภาษเีงนิไดจ่้าย 1,620,287,350    1,698,896,676    (8,153,615)         1,923,145          

ดอกเบีย้รบั 6,307,514          3,216,456          2,964,803          38,141              

จ่ายภาษเีงนิได้ (7,997,933)         (4,963,009)         (2,380,718)         (2,306,979)         

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 1,618,596,931    1,697,150,123    (7,569,530)         (345,693)           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 149 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

   - ดอกเบีย้จ่ายหุน้กู้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสือ่มราคา

ค่าตดัจ าหน่าย

   - ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มื

   - ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงหุน้กูร้อตดัจ่าย

   - ดอกเบีย้จ่ายหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ

   - ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืรอตดัจ่าย

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงานก่อนดอกเบีย้รบั 
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัสุทธจิากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว 1,128,221          -                  -                  -                  
เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระค า้ประกนั(เพิม่ขึน้)ลดลง 8 (173,660,552)      (45,220,383)       -                  2,232,498          
เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 36 ข) -                  -                  -                  (700,000)           
เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 36 ข) -                  -                  700,000            -                  
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 36 ข) -                  6,126,330          -                  -                  
เงนิสดจ่ายลงทุนเพิม่ในบรษิทัย่อยโดยตรง 13 -                  -                  (2,772,000,000)   (1,485,000,000)   
เงนิสดจ่ายการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั -                  (6,303,455)         -                  -                  
เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยใ์นบรษิทัย่อย -                  (31,770,332)       -                  -                  
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 15 -                  10,730,000        -                  -                  
เงนิสดจ่ายซือ้

- อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 14 (19,331,000)       -                  -                  -                  
- สนิทรพัยถ์าวร (531,547,249)      (333,198,226)      (458,836)           (1,583,657)         
- สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (101,302,928)      -                  -                  -                  
- โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 17 (1,403,950)         (1,011,225)         (1,283,950)         (716,040)           

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (826,117,458)      (400,647,291)      (2,773,042,786)   (1,485,767,199)   

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20 -                  75,143,020        -                  -                  
เงนิสดจ่ายจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20 (141,647,009)      -                  -                  -                  
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยโดยออ้ม 36 ค) -                  -                  133,100,000       14,000,000        
เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 36 ค) -                  -                  (147,100,000)      -                  
เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 24 (403,392)           (1,640,502)         -                  -                  
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 124,360,577       307,289,423       -                  -                  
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 (3,310,984,335)   (2,595,179,522)   -                  -                  
เงนิสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มื 25 (2,140,000)         (5,000,000)         -                  -                  
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายหุน้กู้ 26 -                  1,500,000,000    -                  1,500,000,000    
เงนิสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด 26 (1,500,000,000)   -                  (1,500,000,000)   -                  
เงนิสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงจากการจ าหน่ายหุน้กู้ 26 -                  (23,730,000)       -                  (23,730,000)       
เงนิสดจ่ายตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย (399,248,105)      (454,154,222)      (100,670,265)      -                  
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระค่าหุน้เพิม่ 28 4,405,006,978    -                  4,405,006,978    -                  

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (825,055,286)      (1,197,271,803)   2,790,336,713    1,490,270,000    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (32,575,813)       99,231,029        9,724,397          4,157,108          

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 7 71,920,411        104,496,224       13,881,505        4,157,108          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 149 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี้จากการซือ้สนิทรพัยถ์าวร 21 11,204,571        5,586,746          -                  -                  

เงนิประกนัผลงาน 21

- สทิธสิมัปทาน 3,333,156          -                  -                  -                  

- สนิทรพัยถ์าวร 834,006            232,029            -                  -                  

4,167,162          232,029            -                  -                  

เจา้หนี้จากการซือ้สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิ 24 571,472            974,864            -                  -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 149 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี ้จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยว่ำ
ดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561  
 
บรษิทัมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีน เลขที ่140/6 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ที ่7 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 
 
ตำมหนังสือของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ลงวนัที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ได้สัง่รบัหุ้นสำมญัของบรษิัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั (มหำชน) เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนใน 
ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยจดัอยู่ในกลุ่มทรัพยำกร/พลังงำนและสำธำรณูปโภค และใช้ชื่อย่อในกำรซื้อขำย
หลกัทรพัยว่์ำ “ACE” 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำเป็น “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัในกำรประกอบกจิกำรโรงไฟฟ้ำทัง้จำกเชือ้เพลงิชวีมวล ก๊ำซธรรมชำต ิขยะ และพลงังำนแสงอำทติย ์
 
บรษิทัประกอบธุรกจิในกำรลงทุนในบรษิทัเอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั โดยกำรลงทุนรอ้ยละ 100 และบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี ้
จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัย่อยอกีจ ำนวน 11 บรษิทั ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 13 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ
งบกำรเงนิ ยกเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบญัช ี 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัช ี
ที่ส ำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดท ำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร 
ไปถอืปฏบิตั ิกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืควำมซบัซ้อนหรอืเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำร
ทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย  
ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรบัปรงุ และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

ก) มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ (TFRS 15) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำ
กับลูกค้ำ ซึ่งก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้รำยได้ตำมหลักกำรกำรโอนกำรควบคุม คือ รบัรู้รำยได้เพื่อให้
สะท้อนถึงกำรโอนกำรควบคุมในสินค้ำหรอืบรกิำรไปยงัลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงนิที่สะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่กลุ่ม
กจิกำรคำดว่ำจะได้รบัจำกสนิคำ้และบรกิำรที่ได้โอนไป แทนหลกักำรรบัรู้รำยได้ตำมหลกักำรโอนควำมเสี่ยง
และผลตอบแทนในสนิค้ำและบรกิำรไปยงัผู้ซื้อตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รำยได้จำก
สญัญำก่อสร้ำง และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รำยได้ และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกำรโอนจำกหรือโอนมำเป็น
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน จะท ำได้กต็่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำนของอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งต้องมีหลกัฐำน
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำนสนับสนุน โดยกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำนจะเกดิขึน้เมื่ออสงัหำรมิทรพัย์นัน้เขำ้นิยำมหรอื
สิน้สุดกำรเป็นไปตำมนิยำมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน กำรเปลีย่นแปลงควำมตัง้ใจของฝ่ำยบรหิำรเพยีง
อย่ำงเดยีวไม่ไดใ้หห้ลกัฐำนเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำน โดยกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร  
 

ค) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและ 
ส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ 
 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 22 ไดอ้ธบิำยให้ชดัเจนในกรณีทีก่จิกำรไดจ้่ำยหรอืรบัล่วงหน้ำ
เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ เกี่ยวกับวนัที่รบัรู้รำยกำรซึ่งก ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนที่น ำมำใชใ้นกำรรบัรู้รำยกำร 
เมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย์ ค่ำใชจ้่ำย หรอืรำยได ้โดยกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำว
ไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 

 
โดยกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรบัปรงุ และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 

มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่16 

เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน 
   หน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่19 

เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดั
มูลค่ำและกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรบญัชี
ป้องกนัควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกี
ต่อไป กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และ
สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่  ซึ่ งจะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญ 
ต่อกลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรบัปรงุ และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษี
เงนิได้ของเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ให้รบัรูภ้ำษีเงนิได้โดยให้สอดคล้องกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ใน
อดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัท่ี  19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร  
กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ได้อธบิำยให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบั
กรณีที่มกีำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ 
ที่ก ำหนดไว้ โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกิดขึ้น กิจกำรจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วนัที่ที่มกีำร
แก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบรกิำรในปัจจุบันและ
ดอกเบีย้สุทธสิ ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำหำกสนิทรัพย์ที่
เข้ำเงื่อนไขที่เกิดจำกเงินที่กู้มำโดยเฉพำะนั ้นอยู่ในสภำพพร้อมใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำย  
ยอดคงเหลอืของเงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะดงักล่ำว กจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกู้ยมืทีม่วีตัถุประสงค์
ทัว่ไปดว้ย 
 

กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำ  
เมื่อกจิกำรไดม้ำซึง่กำรควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ทีถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ 
ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้ำจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน (เงื่อนไขกำร
ช ำระก่อนก ำหนดและค่ำชดเชยท่ีติดลบ) กำรปรบัปรุงท ำใหก้จิกำรสำมำรถวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
บำงรำยกำรที่มเีงื่อนไขกำรช ำระก่อนก ำหนด ที่มคี่ำชดเชยในมูลค่ำทีต่ิดลบ มสีทิธทิี่จะวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำยแทนกำรวดัมลูค่ำดว้ยวธิมีลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งสนิทรพัยเ์หล่ำนี้รวมถงึเงนิใหกู้ย้มื
บำงประเภทและตรำสำรหนี้ โดยกำรทีจ่ะวดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยไดน้ัน้ค่ำชดเชยในมูลค่ำทีต่ดิลบ
จะตอ้งเป็นจ ำนวนเงนิทีส่มเหตุสมผลส ำหรบักำรยกเลกิสญัญำก่อนก ำหนด และตำมโมเดลธุรกจิกลุ่มกจิกำรถอื
สนิทรพัยน์ัน้เพื่อรบักระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
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2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรบัปรงุ และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษี
เงินได้ ได้อธิบำยวิธีกำรรบัรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและ
สนิทรพัย์และหนี้สินภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบันในกรณีที่มีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวธิีกำรทำงภำษีเงนิได้  
ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
- กจิกำรต้องสมมตว่ิำหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีจะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษีทีม่คีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรู้

เกีย่วกบัขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถว้น โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำร
พจิำรณำ 

- หำกกจิกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีห่น่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวธิกีำรทำงภำษีทีม่ ี
ควำมไมแ่น่นอน กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 

- กจิกำรตอ้งประเมนิกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อขอ้เท็จจรงิและสถำนกำรณ์ทีเ่คยอ้ำงองิใน
กำรใช้ ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลี่ยนแปลงไป หรอืข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ดุลยพนิิจ
หรอืประมำณกำร 

 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึง่มี
ผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำง
กำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้
 

2.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำทซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงนิของ
กจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
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2.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 
 
ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 

 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วนัทีเ่กดิรำยกำรหรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำก
กำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นตวัเงนิซึ่ง
เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบ
ของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้ม
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะ 
เงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำ
เป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
• สนิทรพัย์และหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีข่องแต่ละ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนินัน้ 
• รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลี่ย และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรบัมูลค่ำยุตธิรรมทีเ่กิดจำกกำรซื้อหน่วยงำนในต่ำงประเทศถอืเป็นสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ของหน่วยงำนในต่ำงประเทศนัน้และแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด 
 

2.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
ในงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกิจกำร เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึ เงนิสดในมอื เชค็ในมอื  
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสูงซึ่งมอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัที่
ไดม้ำ และไม่ตดิภำระค ้ำประกนั 
 
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 
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2.5 ลูกหน้ีกำรค้ำ  
 

ลูกหนี้กำรคำ้รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หนี้ และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงนิที่เหลอือยู่หกัดว้ยค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญูซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลอื ซึ่งโดยทัว่ไปพจิำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิและกำรวเิครำะห์อำยุลูกหนี้ 
ณ วนัสิ้นงวด ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญหมำยถงึ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชขีองลูกหนี้กำรค้ำเปรยีบเทยีบกบัมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะไดร้บัจำกลูกหนี้กำรคำ้ หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนโดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 

2.6 สินค้ำคงเหลือ 
 

สนิค้ำคงเหลือประกอบดว้ยวตัถุดบิเชื้อเพลิง วตัถุดบิสิ้นเปลอืงและชิ้นส่วนอะไหล่ โดยแสดงด้วยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อ 
กำรเคลื่อนไหวช้ำหรือเสื่อมคุณภำพ รำคำทุนของสินค้ำค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ ยถ่วงน ้ ำหนัก ต้นทุนของกำรซื้อ
ประกอบด้วยรำคำซื้อ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้อสินค้ำนัน้ เช่น ค่ำอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่ง หักด้วย
ส่วนลดที่ยอมให้ทัง้หมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รบัคืน กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดลงมูลค่ำของสินค้ำ 
เก่ำล้ำสมยัค่ำเผื่อกำรเคลื่อนไหวชำ้หรอืเสื่อมคุณภำพพจิำรณำเป็นกรณีตำมเกณฑ์เฉพำะเจำะจง กลุ่มกจิกำรบนัทึก 
ค่ำเผื่อกำรเคลื่อนไหวชำ้หรอืเสื่อมคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น และแสดงเป็นเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนขำย 
 

2.7 บญัชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ก) บริษทัย่อย 
 

บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซึ่งรวมถึงกจิกำรเฉพำะกิจ) ที่กลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกจิกำรควบคุมกิจกำรเมื่อกลุ่ม
กจิกำรมกีำรเปิดรบัหรอืมสีทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุนและมคีวำมสำมำรถ
ท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบักำรควบคุม กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของ
บรษิัทย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรจะไม่น ำงบ
กำรเงนิของบรษิทัย่อยมำรวมไวใ้นงบกำรเงนิรวมนับจำกวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้ 
 

กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชกีำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัโดยถอืปฏิบตัติำมวธิซีื้อ  
สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหส้ ำหรบักำรซื้อบรษิทัย่อย ประกอบดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีผู่ซ้ื้อโอนใหแ้ละหนี้สนิ
ที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจ้ำของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของที่ออกโดยกลุ่มกิจกำร  
สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหร้วมถงึมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ หรอืหนี้สนิที่ผูซ้ื้อคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซื้อจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ มลูค่ำเริม่แรกของสนิทรพัยท์ีร่ะบุทีไ่ดม้ำและหนี้สนิ
และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ทีร่บัมำจำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่ซื้อ ในกำรรวมธุรกจิ 
แต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมหรอืมูลค่ำของ
สนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดข้องผูถู้กซื้อตำมสดัส่วนของหุน้ทีถ่อืโดยส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
 

ในกำรรวมธุรกิจที่ด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวดัมูลค่ำส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อ 
ก่อนหน้ำกำรรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่ซื้อและรบัรู้ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำร 
วดัมลูค่ำใหม่นัน้ในก ำไรหรอืขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.7 บญัชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ก) บริษทัย่อย (ต่อ) 

 
สิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่ซื้อ กำรเปลี่ยนแปลง 
ในมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยที่รบัรูภ้ำยหลงัวนัที่ซื้อซึ่งจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หรอื
หนี้สนิให้รบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยซึ่งจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของต้องไม่มี
กำรวดัมลูค่ำใหม่ และใหบ้นัทกึกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ ก่อนกำรรวมธุรกิจที่มำกกว่ำ 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ ณ วนัที่ซื้อของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำต้องรบัรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำ 
สิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้มูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อ และมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัซื้อธุรกจิของส่วนได้
เสยีในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิของ
บรษิทัย่อยทีไ่ดม้ำเนื่องจำกกำรซื้อในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมจะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
 
กจิกำรจะตดัรำยกำรบญัชรีะหว่ำงกนั ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึ้นจรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำร ขำดทุนที่
ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิก็จะตัดรำยกำรในท ำนองเดยีวกนั เว้นแต่รำยกำรนัน้มีหลกัฐำนว่ำสนิทรพัย์ที่โอนระหว่ำงกนัเกิด 
กำรดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัย่อยไดถู้กปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำร 
 
รำยชื่อของบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 13 
 

ข) รำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
 
กลุ่มกจิกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกบัส่วนที่เป็นของเจ้ำของของกลุ่ม
กจิกำร ส ำหรบักำรซื้อส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยใหแ้ละมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรพัย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมำในบรษิัทย่อยและก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมจะถกูบนัทกึในส่วนของเจำ้ของ 
 

ค) กำรจ ำหน่ำยบริษทัย่อย 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุมต้องหยุดรวมบรษิัทย่อยในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม ส่วนได้เสียในกิจกำรที่
เหลอือยู่จะวดัมูลค่ำใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุตธิรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุติธรรม
นัน้จะถอืเป็นมูลค่ำตำมบญัชีเริม่แรกของมูลค่ำของเงนิลงทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำของ
เงนิลงทุนทีเ่หลืออยู่ในรูปของบรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ส ำหรบัทุกจ ำนวนที่เคยรบัรูใ้น
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรนั ้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำย
สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ออกไป 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.7 บญัชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ง) กำรรวมธรุกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั 
 

กลุ่มกิจกำรบนัทกึบญัชกีำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิของกจิกำรทีถู่ก
น ำมำรวมดว้ยมูลค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมเฉพำะสดัส่วนทีเ่คยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกันตำม
มูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ล ำดบัที่สูงสุดที่ต้องจดัท ำงบกำรเงินรวมก่อนกำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ณ วนัที่มีกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยกลุ่มกิจกำรต้องปรบัปรุง
รำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กิดขึ้นตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อนที่น ำมำเปรยีบเทยีบซึ่งเป็นไป
ตำมแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชสี ำหรบักำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
 

ต้นทุนกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หนี้สนิที่เกดิขึ้น
หรอืรบัมำและตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลี่ยนเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งกำรควบคมุ ค่ำใชจ้่ำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
ในกำรรวมธรุกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั เช่น ค่ำธรรมเนียมวชิำชพีจ่ำยทีป่รกึษำกฎหมำย และทีป่รกึษำอื่นในกำร
รวมธุรกจิ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบยีน รวมถงึรำยจ่ำยในกำรจดัเตรยีมขอ้มลูใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รบัรูเ้ป็นตน้ทุนของเงนิ
ลงทุนในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทใีนงบกำรเงนิรวมในงวดทีม่กีำรรวมธุรกจิเกดิขึน้ 
 

ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกัน กบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมูลค่ำตำมบญัชี
ของกจิกำรทีถู่กน ำมำรวม แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนต ่ำ/เกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วน
ของเจำ้ของ โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรนี้ออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
 

จ) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะบนัทกึบญัชดีว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
ตน้ทุนจะมกีำรปรบัเพื่อสะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำของสิง่ตอบแทน 
ทีค่ำดว่ำตอ้งจ่ำย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงทีเ่กีย่วขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงนิลงทุนนี้ 
 

2.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

อสงัหำริมทรพัย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของ
สนิทรพัย์หรอืทัง้สองอย่ำง และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร จะถูกจดัประเภทเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำร
ลงทุน รวมถงึอสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 

อสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำรได้แก่ ที่ดินที่ถือครองไว้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำและที่ดินที ่
ถอืครองไวโ้ดยยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชใ้นอนำคต 
 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกดว้ยวธิรีำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำร 
 

หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (ต่อ) 

 
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสนิทรพัย์จะกระท ำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่ม
กิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ  
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำทัง้หมดจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ เมื่อมกีำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทุน จะตดัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก  
 

2.9 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย์ ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมรำคำซื้อสนิทรพัย์ทัง้ที่เป็นเงนิสดและจ ำนวนเทยีบเท่ำเงนิสด และต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
กำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้มำอยู่ในสถำนทีห่รอืในสภำพทีพ่รอ้มจะใชง้ำนไดต้ำมทีป่ระสงคไ์ว ้
 
ต้นทุนที่เกิดขึน้ภำยหลงัจะรวมในมูลค่ำตำมบญัชขีองสินทรพัย์หรอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและต้นทุนดงักล่ำวสำมำรถ 
วดัมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื มูลค่ำตำมบญัชขีองชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรกัษำอื่นๆ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ทีด่นิและทีด่นิทีย่งัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำนไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง  
เพื่อลดรำคำทุนของสนิทรพัยแ์ต่ละชนิดตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 5 - 25 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรโรงไฟฟ้ำ 3 - 25 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรส ำนักงำน 5 - 20 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 2 - 25 ปี 
เครื่องมอืเครื่องใช้ 3 - 10 ปี 
เครื่องใชส้ ำนักงำน เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 3 - 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สนิทรพัยใ์หเ้หมำะสม 
 
ในกรณีที่มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ดงักล่ำว 
จะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกบัมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืทนัท ี(ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 2.12) 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยกำรเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธิที่
ได้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์กบัมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ และรบัรูบ้ญัชผีลก ำไรหรอืขำดทุนอื่นสุทธใินก ำไรหรอื
ขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.10 ข้อตกลงสมัปทำนบริกำร 

 
ขอ้ตกลงสมัปทำนบรกิำร คอื ข้อตกลงระหว่ำงภำครฐั (ผู้ใหส้มัปทำน) กบัเอกชน (ผูป้ระกอบกำร) ที่ใหผู้ป้ระกอบกำร
เป็นผู้ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้บริกำรสำธำรณะหรือเพื่อยกระดบัโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรด ำเนินกำร และ 
กำรบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งพื้นฐำนในช่วงเวลำทีร่ะบุไว ้ซึ่งผูป้ระกอบกำรจะไดร้บัค่ำบรกิำรตลอดระยะเวลำของขอ้ตกลง  
โดยผูใ้หส้มัปทำนจะมกีำรควบคุมหรอืก ำกบัดูแลประเภทของบรกิำรทีผู่ป้ระกอบกำรตอ้งด ำเนินกำรในกำรใชโ้ครงสรำ้ง
พื้นฐำนเพื่อให้บรกิำร กลุ่มผู้ที่ได้รบับริกำร และรำคำกำรให้บริกำร และผู้ให้สัมปทำนควบคุมส่วนได้เสยีคงเหลือ 
ทีส่ ำคญัในโครงสรำ้งพืน้ฐำนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำของขอ้ตกลงไม่ว่ำโดยกำรเป็นเจำ้ของ กำรไดร้บัประโยชน์ หรอืวธิอีื่นใด  
 
ในกรณีที่กลุ่มกจิกำรในฐำนะผู้ประกอบกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสรำ้งหรอืยกระดบักำรให้บรกิำร จะบนัทกึรำยได้และ
ตน้ทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรก่อสรำ้งหรอืกำรยกระดบักำรให้บรกิำร โดยอ้ำงองิกบัขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนก่อสรำ้ง โดยรบัรู ้
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหรอืคำ้งรบัส ำหรบัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์ทำงกำรเงนิหำกกลุ่มกจิกำรสรำ้งโครงสรำ้งพื้นฐำนและมสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขตำมสญัญำ
ที่จะได้รบัเงนิสดหรอืสินทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นจำกผู้ให้สัมปทำน และรบัรู้สินทรพัย์ไม่มีตัวตนหำกกลุ่มกิจกำรสร้ำง
โครงสรำ้งพื้นฐำนและได้รบัสทิธิ (ใบอนุญำต) ในกำรเรยีกเก็บค่ำบรกิำรจำกผูใ้ชบ้รกิำรสำธำรณะ ซึ่งสทิธใินกำรเรยีก
เก็บค่ำบรกิำรจำกผู้ใช้บรกิำรสำธำรณะไม่ใช่สิทธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขที่จะได้รบัเงนิสด เนื่ องจำกจ ำนวนเงนิดงักล่ำว
ขึน้อยู่กบั จ ำนวนกำรใช้บรกิำรสำธำรณะ ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรได้รบัช ำระค่ำบรกิำรส ำหรบักำรก่อสร้ำงบำงส่วนเป็น
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและบำงส่วนเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน กลุ่มกจิกำรบนัทกึแต่ละองคป์ระกอบของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั
แยกจำกกัน ส ำหรบัรำยได้และต้นทุนที่ เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรให้บรกิำร จะรบัรู้เป็นรำยได้และต้นทุนเมื่อได้
ใหบ้รกิำรแลว้ตำมเงื่อนไขสญัญำ 
 
ภำระผูกพนัตำมสญัญำในกำรบ ำรุงรกัษำหรอืปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสรำ้งพื้นฐำนทีไ่ม่ใช่เป็นกำรปรบัปรุงเพื่อยกระดบั  
จะรบัรูแ้ละวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนประมำณกำรทีด่ทีีสุ่ดของรำยจ่ำยทีต่อ้งน ำไปจ่ำยช ำระภำระผกูพนัในปัจจบุนั ณ วนัสิน้งวดบญัช ี
 
ปัจจุบันกลุ่มกิจกำรมีข้อตกลงสมัปทำนบริกำรที่รบัรู้สิทธิในกำรให้บริกำรข้อตกลงสมัปทำนเป็นสินทรพัย์ไม่มีตัวตน  
ซึง่ไดแ้สดงเปิดเผยแยกออกมำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 2.11 และ หมำยเหตุขอ้ 16) 
 

2.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
 
สทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน 
 
สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสัมปทำนเป็นสิทธิที่ได้มำจำกข้อตกลงสัมปทำนในกำรให้บริกำรก ำจัดขยะ 
ตำมโครงกำรบริหำรจดักำร และก ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีกำรแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงำนไฟฟ้ำจ ำกภำครัฐ  
ตำมนโยบำยกำรบญัชทีีก่ล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 2.10 สทิธใินกำรให้บรกิำรจำกข้อตกลงสมัปทำน
ตดัจ ำหน่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนตำมวธิเีสน้ตรงตำมระยะเวลำของสญัญำสมัปทำน 20 ปี 
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2.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

สทิธกิำรใชร้ะบบสำยส่งกระแสไฟฟ้ำ 
 

สทิธกิำรใชร้ะบบสำยส่งกระแสไฟฟ้ำเป็นตน้ทุนเพื่อใหไ้ดส้ทิธใินกำรใชส้ำยส่งกระแสไฟฟ้ำ 
 

สทิธกิำรใชร้ะบบสำยส่งกระแสไฟฟ้ำแสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และตดัจ ำหน่ำยโดยวธิเีสน้ตรงตำมอำยุของ
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำภำยในระยะเวลำ 20 ปี ถงึ 25 ปี 
 

สทิธกิำรใชท้่อก๊ำซ 
 

สทิธกิำรใชท้่อก๊ำซเป็นตน้ทุนเพื่อใหไ้ดส้ทิธใินกำรใชท้่อส่งก๊ำซส ำหรบัไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำต ิ
 

สทิธิกำรใช้ท่อก๊ำซแสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และตดัจ ำหน่ำยโดยวธิีเส้นตรงตำมอำยุของสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำภำยในระยะเวลำ 25 ปี 
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรบัรู้เป็นสินทรพัย์ไม่มีตัวตนและตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วธิเีส้นตรงตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชน์ในระยะเวลำไม่เกนิ 3 ถงึ 10 ปี 
 

2.12 กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์
 

สนิทรพัย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั ซึ่งไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปี 
สนิทรพัยอ์ื่นทีม่กีำรตดัจ ำหน่ำยจะมกีำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบญัชอีำจ 
สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรูเ้มื่อรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำ
สุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื ซึง่หมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำยเทยีบกบัมูลค่ำจำกกำร
ใช้ สินทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ 
สนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทำงกำรเงนินอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรบัรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้วจะถูก
ประเมนิควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.13 กำรบญัชีส ำหรบัสญัญำเช่ำระยะยำว 
 

กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ - สญัญำเช่ำกำรเงนิ 
 

สญัญำเช่ำที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รบัควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทัง้หมด 
ถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิ ซึ่งจะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่เช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำง
หนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ  
ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึเป็นหนี้สนิระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบนัทกึในก ำไรหรอื
ขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำเพื่อท ำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่ส ำหรบัยอดคงเหลือของหนี้สนิที่
เหลืออยู่ สนิทรพัย์ที่ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิจะคดิค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำหรอือำยุ
ของสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.13 กำรบญัชีส ำหรบัสญัญำเช่ำระยะยำว (ต่อ) 
 

กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ - สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

สญัญำระยะยำวเพื่อเช่ำสนิทรพัย์ซึ่งผู้ให้เช่ำเป็นผู้รบัควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่  
สญัญำเช่ำนัน้ถอืเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน เงนิทีต่้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ไดร้บั
จำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 

กรณทีีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ - สญัญำเช่ำกำรเงนิ 
 

สนิทรพัย์ที่ใหเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำย
ตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้บนัทกึเป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิคำ้งรบั 
รำยได้จำกสญัญำเช่ำระยะยำวรบัรูต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที่ทุกงวด 
ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอด
อำยุของสญัญำเช่ำ 
 

กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ - สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิในส่วนอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน และ
ตดัค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ด้วยเกณฑ์เดยีวกนักบัรำยกำรอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของ
กลุ่มกจิกำร รำยไดค้่ำเช่ำ (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหก้บัผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 

 

2.14 เงินกู้ยืม 
 

เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกดิขึน้ เงนิกูย้มืวดัมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวธิีอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ผลต่ำงระหว่ำงเงนิที่ได้รบั (หกัด้วยต้นทุนกำร
จดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้) เมื่อเทยีบกบัมลูค่ำทีจ่่ำยคนืเพื่อช ำระหนี้นัน้จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยมื 
 

ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงนิกู้มำจะรบัรู้เป็นต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงนิกู้ในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้ที่จะใช้
วงเงนิกู้บำงส่วนหรอืทัง้หมด ในกรณีนี้ค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ หำกไม่มหีลกัฐำนทีม่คีวำม
เป็นไปไดท้ีจ่ะใชว้งเงนิบำงส่วนหรอืทัง้หมด ค่ำธรรมเนียมจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยจำ่ยล่วงหน้ำส ำหรบักำรใหบ้รกิำรสภำพ
คลอ่งและจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 

ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงนิกู้ยืมที่กู้มำทัว่ไปและที่กู้มำโดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิต
สนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไขต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์นัน้ โดยสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขคอืสนิทรพัย์
ทีจ่ ำเป็นต้องใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรยีมสนิทรพัย์นัน้ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำย 
กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยืมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ที่จ ำเป็นในกำรเตรียม
สนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม (ต่อ) 
 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยเฉพำะ ทีย่งัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไข 
ไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืทีส่ำมำรถตัง้ขึน้เป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์ 
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ ตอ้งถอืเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

อัตรำที่ใช้ค ำนวณต้นทุนกำรกู้ยืมที่รวมเป็นรำคำทุนของสินทรพัย์ คือ อัตรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของยอดเงินกู้ยืมใน
ระหว่ำงปี ในกรณีทีเ่งนิกู้ยมืเกดิขึน้โดยเฉพำะเพื่อซื้อก่อสรำ้งหรอืผลติสนิทรพัย์ จ ำนวนต้นทุนกำรกู้ยมืทีร่วมเป็นรำคำ
ทุนของสนิทรพัย์จะเป็นต้นทุนกำรกู้ยมืที่เกิดจรงิในระหว่ำงปีของเงนิกู้ยมืนัน้หกัด้วยรำยไดท้ี่เกิดจำกกำรน ำเงนิกู้ยมื
ดงักล่ำวไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำว 
 

2.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิไดจ้ะรบัรู้
ในงบก ำไรขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงนิได้ที่เกี่ยวข้องกบัรำยกำรที่รบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรอืรำยกำรที่รบัรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
 

ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ใน
กรณีทีม่สีถำนกำรณ์ทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษไีปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษี
ทีเ่หมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำษแีก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัช ี
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 

- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ
ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชหีรอืทำงภำษ ี 

- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุม
จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
ว่ำจะไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ได้ในอนำคต 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (ต่อ) 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชจีะรบัรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำม
กฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็
ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัย์ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

2.17 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
2.17.1 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัใหม้โีครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนในรปูแบบของโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุคอืโครงกำรผลประโยชน์ทีไ่ม่ใช่โครงกำรสมทบเงนิ ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวน
เงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบัหลำยปัจจยั เช่น อำยุ จ ำนวนปีที่
ใหบ้รกิำร และค่ำตอบแทน เป็นตน้ 
 
ภำระผูกพนัส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุจะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของ
ภำระผูกพนั ณ วนัทีส่ิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ภำระผกูพนันี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระดว้ยวธิ ี
คดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้ซึง่มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแส
เงนิสดออกในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบัตรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกับสกุลเงนิ 
ที่จะจ่ำยภำระผูกพนั และวนัครบก ำหนดของพนัธบัตรรฐับำลใกล้เคยีงกบัระยะเวลำที่ต้องช ำระภำระผูกพัน
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ที่เกิดขึ้นจำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์หรอืกำรเปลี่ยนแปลงใน 
ขอ้สมมตฐิำนจะตอ้งรบัรูผ้่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ไปยงัส่วนของเจำ้ของในงวดทีเ่กิด 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.17 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
2.17.2 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำง 

 
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจำ้งจะจ่ำยเมื่อกลุ่มกิจกำรยกเลิกกำรจำ้งงำนก่อนวนัเกษียณตำมปกติ หรอืเสนอที่จะให้
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำง เพื่อสนับสนุนกำรออกจำกงำนด้วยควำมสมคัรใจของพนักงำน กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงเฉพำะเมื่อวนัใดวันหนึ่งเกิดขึ้นก่อน 1) เมื่อบริษัทไม่สำมำรถยกเลิกข้อเสนอให้
ประโยชน์และ 2) เมื่อกลุ่มกจิกำรรบัรูต้้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีอ่ยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัที ่37 และเกี่ยวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง ในส่วนของกำรเสนอทีจ่ะใหผ้ลประโยชน์เมื่อ
เลิกจ้ำงด้วยควำมสมัครใจนัน้จะค ำนวณจำกจ ำนวนพนักงำนที่คำดว่ำจะยอมรบัข้อเสนอ ผลประโยชน์ที่มี
ก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำนตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 
 

2.17.3 โครงกำรสมทบเงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมควำมในพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 และ 
เขำ้เป็นสมำชกิของกองทุนรวมแห่งหนึ่งโดยไดร้บัอนุมตัจิำกกระทรวงกำรคลงัเรยีบรอ้ยแล้วเมื่อวนัที ่19 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2561 โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุนไดแ้ยกออกจำกสนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรและบรหิำรโดยผูจ้ดักำรกองทุน 
 
ตำมระเบยีบกองทุน พนักงำนต้องจ่ำยเงนิสะสมเข้ำกองทุนในอตัรำรอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืน และกลุ่มกจิกำรจ่ำย
สมทบเขำ้กองทุนนี้ในอตัรำรอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืนพนักงำน กลุ่มกจิกำรไดแ้ต่งตัง้ผู้จดักำรกองทุนรบัอนุญำต
แห่งหนึ่ง เพื่อบรหิำรกองทุนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎกระทรวงฉบบัที ่2 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 
 
เงนิจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีของกลุ่มกจิกำร บนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.18 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำนและประมำณกำรหนี้สินอื่น ๆ จะรบัรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจกำรมีภำระ
ผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำไว ้อนัเป็นผลสบืเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระ
ผกูพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวน
ทีต่อ้งจ่ำยไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื 
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิ โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระ
ผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำ จะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย  
 
ประมำณกำรหนี้สนินี้ไม่ได้รวมเรื่องภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรได้กล่ำวถึงนโยบำยกำร
บญัชเีรื่องผลประโยชน์พนักงำนไวใ้นหมำยเหตุ 2.17 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.19 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ส ำคญัซึ่งได้แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิประกอบด้วย เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด  
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อม รำยกำรบำงรำยกำร
ของสินทรพัย์หมุนเวียนอื่น เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ้ำประกัน และรำยกำรบำงรำยกำรของสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวยีนอื่น หนี้สนิทำงกำรเงนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิประกอบดว้ย เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ เจำ้หนี้
กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น เจำ้หนี้จำกกำรลดทุน เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั รำยกำรบำงรำยกำร
ของหนิ้สนิหมุนเวยีนอื่น หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ และเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ซึ่งนโยบำยกำรบญัชี
เฉพำะส ำหรบัรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.20 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีส่ำมำรถก ำหนดเงนิปันผลไดอ้ย่ำงอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ต้นทุนส่วนที่เพิม่ที่เกี่ยวกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืสทิธใินกำรซื้อหุ้นทีจ่่ำยออกไปโดยแสดงรำยกำรดงักล่ำวด้วยจ ำนวนเงนิ
สุทธจิำกภำษไีวเ้ป็นรำยกำรหกัในส่วนของเจำ้ของ โดยน ำไปหกัจำกสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรออกหุน้ 

 
2.21 กำรรบัรู้รำยได ้

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษีมูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่จะ
ไดร้บัช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำที่มหีลำยองค์ประกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิค้ำหรอืให้บรกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยก
เป็นแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และตอ้งปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระ
ทีต่้องปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้อง
แต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 
รำยได้จำกกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 
(ก) รำยไดจ้ำกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีไ่ม่ไดจ้ดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ 

 
- กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดค้่ำพลงังำนไฟฟ้ำ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลำเมื่อไดโ้อนกำรควบคุมในสนิคำ้ให้แก่ลูกคำ้ 

ณ จุดส่งมอบ ซึ่งกำรโอนกำรควบคุมในสนิคำ้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มกจิกำรไดน้ ำส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยที่ลูกค้ำ
ได้ระบุไว ้ตำมสญัญำ โดยรำยได้จำกกำรขำยสนิคำ้ในลกัษณะดงักล่ำวจะรบัรูต้ำมรำคำของรำยกำรซึ่งคำดว่ำ
จะมสีทิธไิดร้บัสุทธจิำกภำษขีำย เงนิคนืและส่วนลด 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.21 กำรรบัรู้รำยได ้(ต่อ) 

 
รำยได้จำกกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำ (ต่อ) 
 
(ข) รำยไดจ้ำกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีจ่ดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ 

 
- รำยได้จำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำรบัรูโ้ดยวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิตำมระยะเวลำ

ของสญัญำซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของเงนิลงทุนสุทธิ ปรบัปรุงด้วยกำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรเนื่องจำกกระแสเงนิสดที่ลดลงซึ่งไม่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงคงที่ตำมระยะเวลำที่ผ่ำนไปแต่ก ำหนดให้
ขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น เช่น ปรมิำณกำรผลติ เป็นตน้ 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิที่เกี่ยวเนื่องกบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อ
ไดใ้หบ้รกิำรแก่ลูกคำ้แล้วตำมสญัญำ โดยรำยไดค้่ำบรกิำรประกอบดว้ยรำยไดค้่ำพลงังำนไฟฟ้ำทีไ่ดร้บัจำก
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรใชส้นิทรพัยภ์ำยใต้สญัญำเช่ำดงักล่ำว 

 
รำยได้จำกสญัญำซ้ือขำยไอน ้ำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยไดค้่ำขำยไอน ้ำ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลำเมื่อไดโ้อนกำรควบคุมในสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ ณ จุดส่งมอบ 
ซึ่งกำรโอนกำรควบคุมในสนิค้ำเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มกจิกำรได้น ำส่งสนิค้ำไปยงัจุดหมำยที่ลูกค้ำไดร้ะบุไวต้ำมสญัญำ โดย
รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำในลกัษณะดงักล่ำวจะรบัรู้ตำมรำคำของรำยกำรซึ่งคำดว่ำจะมสีทิธิได้รบั สุทธิจำกภำษีขำย 
เงนิคนืและส่วนลด 
 
รำยได้จำกกำรบริกำร 
 
- กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเมื่อไดใ้หบ้รกิำรแก่ลูกคำ้แลว้ โดยกลุ่มกจิกำรเสรจ็สิน้กำรปฏบิตัติำมภำระ

ทีต่อ้งปฏบิตั ิณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ซึง่ไดแ้ก่รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรก ำจดัขยะ 
- กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเมื่อไดใ้หบ้รกิำรแก่ลูกคำ้แลว้ โดยกลุ่มกจิกำรเสรจ็สิน้กำรปฏบิตัติำมภำระ

ทีต่อ้งปฏบิตัติลอดช่วงเวลำหนึ่ง ซึง่ไดแ้ก่รำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน 
 
รำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑ ์ดงันี้ 
 
- รำยไดค่้ำบรหิำรจดักำรรบัรูต้ำมเกณฑ์คงคำ้งซึง่เป็นไปตำมเน้ือหำของสญัญำทีเ่กี่ยวขอ้ง 
- รำยไดด้อกเบีย้รบัรูต้ำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- รำยไดค้่ำเช่ำรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
- รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
- รำยไดอ้ื่นรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเกดิขึน้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.22 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

ต้นทุนทำงกำรเงนิประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ำยจำกเงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ค่ำตัดจ ำหน่ำย
ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืรอตดัจ่ำย ดอกเบี้ยจ่ำยหนี้สนิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิ และค่ำธรรมเนียมในกำรรกัษำวงเงนิกู้
ทีย่งัไม่เบกิใช ้
 

2.23 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

เงินปันผลที่จ่ำยไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้ำนหนี้สินในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญช ี 
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล เงินปันผลระหว่ำงกำลจะรับรู้เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร 
 

2.24 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอืกรรมกำรผูจ้ดักำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
 

กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมิศำสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนัน้จึงได้มีกำรเสนอข้อมูลจ ำแนกตำม 
ส่วนงำนธุรกจิเท่ำนัน้ 
 

3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทำงดำ้นกำรเงนิซึง่รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ควำมเสีย่งดำ้นกำรให้
สนิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นตลำด (รวมถึง อตัรำแลกเปลี่ยน และควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย) แผนกำรจดักำรควำม
เสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบทีท่ ำใหเ้สยีหำย
ต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้ 

 

3.1.1 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 

กลุ่มกจิกำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง โดยกำรรกัษำระดบัเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดขัน้ต ่ำเพื่อ
ใช้ในกำรด ำเนินงำน อีกทัง้กลุ่มกิจกำรยงัจดัให้มวีงเงนิสนิเชื่อจำกธนำคำร กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมต้องกำร
กระแสเงินสดในอนำคตผ่ำนแผนกำรเงินประจ ำปี รวมถึงแผนกำรเงินประจ ำปีส ำหรบัปีต่อไปได้ผ่ำนกำร
พจิำรณำให้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ควำมมัน่ใจว่ำกำรประมำณกำรส ำหรบัควำมต้องกำรในอนำคตจะมกีำรจดัหำ
วงเงนิสนิเชื่ออย่ำงเหมำะสม 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอำจเพิม่ขึ้นถ้ำลูกค้ำไม่สำมำรถจ่ำยหนี้คนืให้กบักลุ่มกิจกำรภำยใต้ระยะเวลำกำร
ช ำระหนี้ เพื่อจดักำรกบัควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรมกีำรประเมนิควำมสำมำรถดำ้นกำรเงนิของลกูคำ้เป็นระยะๆ  
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสี่ยงดำ้นกำรใหส้นิเชื่อตำมหลกัเกณฑ์ของกลุ่มกิจกำร โดยลูกคำ้หลกัของกลุ่มกิจกำร  
เป็นหน่วยงำนรฐับำลซึง่มคีวำมเสีย่งอยู่ในระดบัต ่ำ 
 
กำรประเมนิควำมเสีย่งของลูกค้ำไดด้ ำเนินกำรภำยในกลุ่มกิจกำร โดยพจิำรณำถึงสถำนะทำงกำรเงนิ ตวัชี้วดั
ควำมส ำเรจ็ทำงธุรกจิ ประสบกำรณ์ในอดตี และปัจจยัอื่น ระดบัควำมเสีย่งของลูกคำ้แต่ละรำยถูกก ำหนดโดยใช ้
ผลจำกกำรประเมนิภำยในของกลุ่มกจิกำรซึ่งก ำหนดโดยฝ่ำยบรหิำร ส ำหรบัลูกค้ำแต่ละรำยจะถูกจดัประเภท
ควำมเสีย่งภำยใต้แนวทำงปฏบิตัทิีก่ ำหนดขึน้ภำยในกลุ่มกจิกำร ตัง้แต่ระดบัควำมเสีย่งต ่ำมำกถงึควำมเสีย่งสูง
มำก กำรจดัประเภทควำมเสีย่งนัน้ไดส้ะทอ้นถงึควำมเสีย่งในกำรผดินดัช ำระหนี้ของลูกคำ้ และเพื่อใหค้ล้ำยคลงึ
กบักำรจดัประเภทควำมเสีย่งทีก่ ำหนดโดยองคก์รภำยนอก 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกหลำยสกุลเงนิซึ่งเกิดจำกกำรซื้อและน ำเข้ำ
เครื่องจักรจำกต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่มีรำยกำรเป็นเงินสกุลดอลลำร์สหรฐั กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำก 
อตัรำแลกเปลี่ยนโดยกำรท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (หมำยเหตุ 37.3) ส่วนกำรขำยภำยในประเทศ 
ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบำทจงึไม่ได้รบัผลกระทบจำกควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ยกเว้นควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนของลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ กฟผ. (หมำยเหตุ 10) ซึ่งมอีงค์ประกอบบำงส่วนเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
โดยควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนดงักล่ำวเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำแลกเปลี่ยนทีน่ ำมำใช้ในกำรค ำนวณ
ค่ำพลงังำนไฟฟ้ำของแต่ละเดอืนที่เรียกเก็บจำก กฟผ. โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีลูกหนี้
สญัญำเช่ำกำรเงนิ ซึ่งมอีงค์ประกอบบำงส่วนเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 44.3 ล้ำนเหรยีญดอลลำร์สหรฐัหรอื
เทยีบเท่ำ 1,329.2 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 44.7 ลำ้นเหรยีญดอลลำรส์หรฐัหรอืเทยีบเท่ำ 1,444.4 ลำ้นบำท) 
 

3.1.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไม่มสีนิทรพัย์ที่มดีอกเบี้ย ซึ่งมจี ำนวนเงนิอนัเป็นสำระส ำคญั ดงันัน้ รำยไดแ้ละกระแสเงนิสด
จำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรจงึไม่ไดร้บัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงระดบัอตัรำดอกเบี้ยที่อำจเกดิขึ้นในอนำคต
เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรมเีงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ระยะยำว ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัประเมนิ
ว่ำควำมเสีย่งในเรื่องอตัรำดอกเบี้ยจะไม่ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่กลุ่มกจิกำร ประกอบกบักำรที่กลุ่มกจิกำรจะมี
กำรขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรกู้ยมืหรอืมกีำรหำแหล่งเงนิกูใ้หม่ ทีม่ภีำระดอกเบี้ยต ่ำมำทดแทนแหล่งเงนิกูเ้ดมิ
อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลือของสินทรพัย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญและอัตรำดอกเบี้ย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

   มำกกว่ำ 1   ปรบัขึ้นลง ไม่มีอตัรำ   อตัรำ 
  ภำยใน 1 ปี  ถงึ 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม  ดอกเบ้ีย 

  บำท  บำท  บำท  บำท บำท บำท  ร้อยละ 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด -       -      -       69,643,956 2,276,455 71,920,411  0.38 ถงึ 0.70 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น -       -      -       -       794,242,167 794,242,167 - 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ิดภำระค ้ำประกนั -       -      -       498,643,911 -       498,643,911 0.38 ถงึ 0.70 
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ 96,169,495 121,607,888 3,075,541,710 -       -       3,293,319,093 12.60 

 96,169,495 121,607,888 3,075,541,710 568,287,867 796,518,622 4,658,125,582  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัช ี -       -      -       11 -       11 MOR 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -       -      -       227,400,000 -       227,400,000 MLR - 1.00 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น -       -      -       -       249,348,655 249,348,655 -       
หนี้สนิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิ (สทุธ)ิ 390,720 166,684 -       -       -       557,404 7.52 ถงึ 8.36 

เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ 
 

-       
 

-      
 

-       
 

2,767,499,681 
 

-       
 

2,767,499,681 
 

MLR - 2.00 ถงึ 
MLR - 2.50 

 390,720 166,684 -       2,994,899,692 249,348,655 3,244,805,751  

 
ยอดคงเหลือของสินทรพัย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญและอัตรำดอกเบี้ย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

   มำกกว่ำ 1   ปรบัขึ้นลง ไม่มีอตัรำ   อตัรำ 
  ภำยใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม  ดอกเบ้ีย 

  บำท  บำท  บำท  บำท บำท บำท  ร้อยละ 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด -       -       -       103,250,845 1,245,379 104,496,224  0.38 ถงึ 0.75 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น -       -       -       -       810,119,443 810,119,443 - 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ิดภำระค ้ำประกนั -       -       -       324,983,359 -       324,983,359 0.38 ถงึ 1.40 
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ 97,940,417 129,682,113 3,194,641,024 -       -       3,422,263,554 12.60 

 97,940,417 129,682,113 3,194,641,024 428,234,204 811,364,822 4,661,862,580  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัช ี -       -       -       31,434,020 -       31,434,020 MOR 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -       -       -       337,613,000 -       337,613,000 MLR - 1.00 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น -       -       -       -       412,067,498 412,067,498 -       
หนี้สนิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิ (สทุธ)ิ 377,931 557,404 -       -       -       935,335 7.52 ถงึ 8.36 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ 
 

-       
 

-       
 

-       5,951,453,726 
 

-       
 

5,951,453,726 
 

MLR - 1.00 ถงึ 
MLR - 0.50 

หุน้กู้ (สุทธ)ิ 49,216,871 1,427,289,264 -       -       -       1,476,506,135 6.80 

 49,594,802 1,427,846,668 -       6,320,500,746 412,067,498 8,210,009,714  

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลือของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคญัและอัตรำดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 

 อตัรำดอกเบี้ยคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย    

    มำกกว่ำ 1    ปรบัขึ้นลง  ไม่มีอตัรำ   อตัรำ 

  ภำยใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  ตำมรำคำตลำด  ดอกเบีย้  รวม  ดอกเบี้ย 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด -        -        -        13,881,505 -        13,881,505 0.38 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น -        -        -        -        364,481 364,481 -         

 
-        -        -        13,881,505 364,481 14,245,986  

        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เจำ้หนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น -        -        -        -        9,712,733 9,712,733 -         

 -        -        -        -        9,712,733 9,712,733  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 

 อตัรำดอกเบี้ยคงท่ี  อตัรำดอกเบี้ย    

    มำกกว่ำ 1    ปรบัขึ้นลง  ไม่มีอตัรำ   อตัรำ 

  ภำยใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  ตำมรำคำตลำด  ดอกเบีย้  รวม  ดอกเบี้ย 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด -         -         -         4,157,108 -         4,157,108 0.38 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น -         -         -         -         6,658,656 6,658,656 -         
เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย        

   โดยอ้อม 700,000 -         -         -         -         700,000 1.25 

 
700,000 -         -         4,157,108 6,658,656 11,515,764  

        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อย        
   โดยอ้อม 14,000,000 -         -         -         -         14,000,000 MLR-0.50 
เจำ้หนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น -         -         -         -         18,838,480 18,838,480 -         

หุน้กู้ (สุทธ)ิ 49,216,871 1,427,289,264 -         -         -        1,476,506,135 6.80 

 63,216,871 1,427,289,264 -         -         18,838,480 1,509,344,615  

 

3.2 กำรบญัชีส ำหรบัอนุพนัธท่ี์เป็นเครื่องมือทำงกำรเงินและกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 

กลุ่มกิจกำรเป็นคู่สญัญำในอนุพนัธ์ที่เป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิซึ่งส่วนมำกจะประกอบดว้ยสญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ 
เครื่องมอืดงักล่ำวไม่รบัรูใ้นงบกำรเงนิในวนัเริม่แรก 
 

สญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำช่วยป้องกนักลุ่มกจิกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนซึง่มผีลกระทบต่อสนิทรพัย์
และหนี้สนิในสกุลเงนิต่ำงประเทศ กลุ่มกิจกำรไดท้ ำสญัญำเพื่อก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนที่จะรบัช ำระสนิทรพัย์ หรอืจ่ำยช ำระ
หนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศในอนำคต ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะยงัไม่รบัรูร้ำยกำรสญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำในงบกำรเงนิ
จนกว่ำจะไดช้ ำระหรอืรบัช ำระตำมสญัญำ โดยรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรรบัช ำระหรอืจ่ำยช ำระสญัญำอตัรำ
แลกเปลีย่นล่วงหน้ำจะแสดงรวมอยู่ในบญัช ี“ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น” ในก ำไรหรอืขำดทุน ค่ำธรรมเนียมในกำร
ท ำสญัญำแต่ละฉบบัจะตดัจ ำหน่ำยตำมอำยุของแต่ละสญัญำ 
 

รำยละเอยีดของอนุพนัธ์ทีเ่ป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นคู่สญัญำไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ
ขอ้ 37.3 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.3 กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 

 
กำรวิเครำะห์เครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำและเปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ  
ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ข้อมูลระดบั 1 ได้แก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรบัสินทรพัย์หรือหนี้สิน 

อย่ำงเดยีวกนั  
• ข้อมูลระดบั 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดบั 1 ทัง้ที่สำมำรถสงัเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำ) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
• ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส ำหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูล

ทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได)้  
 

   กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบั 
มูลคำ่ยติุธรรม 

   งบกำรเงินรวม 

    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
 หมำยเหตุ ระดบั บำท บำท 
     

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 14 2 128,261,000 104,703,450 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 25 2 2,686,782,611 5,771,860,672 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 37.3 2 (6,193,305) (118,572) 

 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 2  
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดม้กีำรซื้อขำยในตลำดที่มสีภำพคล่องวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
ซึ่งใชป้ระโยชน์สูงสุดจำกข้อมูลในตลำดที่สงัเกตได้ที่มอียู่และอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกลุ่มกจิกำรเองมำใช้น้อยที่สุด
เท่ำที่เป็นไปได้ ถ้ำข้อมูลที่เป็นสำระส ำคญัทัง้หมดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกข้อมูลที่สงัเกตได้ เครื่องมือนัน้ 
จะรวมอยู่ในระดบั 2 
 
กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยกำรบญัชใีนกำรก ำหนดกำรโอนระหว่ำงล ำดบัของมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยกำรโอนเปลี่ยนล ำดบัชัน้มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 14) 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 

กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่นๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 

กำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและข้อสมมติฐำน 
 

กลุ่มกจิกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัช ี
อำจไม่ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญั และขอ้สมมตฐิำนทีม่คีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุ
ใหเ้กดิกำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 

ก) กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยแสดงโดยใชว้ธิรีำคำทุนในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และปรบัปรุงดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเน่ืองจำก
รำคำทุนของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืซึ่งประเมนิจำกมูลค่ำจำกกำรใช ้โดยผูบ้รหิำรไดท้ ำ
กำรประเมนิและพจิำรณำจำกผลประกอบกำรในอดตี ควำมผนัผวนของปัจจยัภำยนอกอื่นที่คำดว่ำจะมผีลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำน และไดจ้ดัท ำและสอบทำนประมำณกำรทำงกำรเงนิและประมำณกำรกระแสเงนิสดของผลตอบแทนที่
คำดว่ำจะไดร้บัจำกบรษิทัย่อยในอนำคตเพื่อประกอบกำรประเมนิ บรษิทัใชอ้ตัรำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของต้นทุนเงนิทุน
ของบรษิทัเป็นอตัรำคดิลดทีใ่ชใ้นกำรประมำณมลูค่ำจำกกำรใชส้นิทรพัย ์
 

ข) กำรด้อยค่ำของอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

กลุ่มกจิกำรไดส้อบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดนิทีม่ไีว้ใหเ้ช่ำ เมื่อมีขอ้บ่งชี้ว่ำ มูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์อำจจะไม่ไดร้บั
คนืหรอืเมื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์เกินกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยผูบ้รหิำรจะท ำกำรประเมนิจำกรำยได้
ค่ำเช่ำ และควำมผนัผวนของรำคำทีด่นิในพื้นทีท่ีต่ ัง้อยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ (หมำยเหตุ 14) 

 

ค) ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำก 
เมื่อเลกิใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรใชง้ำนและมลูค่ำซำกใหม่หำกมกีำรเปลี่ยนแปลงเช่นนัน้เกดิขึน้ 
 

นอกจำกนี้ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เมื่อมขี้อบ่งชี้และบนัทกึขำดทุนจำก 
กำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในกำรน้ีฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ (หมำยเหตุ 15) 
 

ง) ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชเีกดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวบำงรำยกำรซึ่งมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะใช้สทิธิ
ประโยชน์ทำงภำษี โดยกำรประมำณกำรของผูบ้รหิำร ซึ่งมขีอ้สมมติฐำนจำกกำรคำดกำรณ์ผลก ำไรทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้น
ในอนำคต และปรบัปรุงด้วยปัจจยัควำมผันผวนภำยนอกอย่ำงอื่นที่คำดว่ำจะกระทบต่อประมำณผลก ำไรที่คำดว่ำ 
จะเกิดขึ้น รวมทัง้กำรพิจำรณำกำรใช้ผลขำดทุนทำงภำษีในอดีต ซึ่ งผู้บรหิำรได้พิจำรณำด้วยหลักควำมระมดัระวงั
รอบคอบ 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 

 
จ) ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนขึ้นอยู่กับหลำยปัจจยัที่ใช้ในกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมขี้อสมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำน
เหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดที่เหมำะสม 
ในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัรำดอกเบีย้ทีค่วรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้อง
จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพจิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสม 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่้องจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมีอำยุครบก ำหนดใกล้เคยีงกับระยะเวลำที่ต้องจ่ำยช ำระภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่นๆส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนอ้ำงองิกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ข้อมูลเพิม่เตมิ
เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 27 
 

ช) กำรประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึ้นจำกกำรถูกเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ฝ่ำยบรหิำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิผลของคดทีี่
กลุ่มกิจกำรถูกฟ้องร้อง ในกรณีที่ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำว่ำอำจมผีลเสยีหำยเกิดขึ้น กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกประมำณกำร
หนี้สนิส ำหรบัควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึ้นดงักล่ำว หำกฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำแล้วและเชื่อมัน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะไม่มี
ควำมเสยีหำยเกดิขึน้ กลุ่มกจิกำรจะไม่บนัทกึประมำณกำรหนี้สนิดงักล่ำว ณ วนัสิน้รอบบญัช ี

 
5 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ 
กลุ่มกิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสรำ้งของทุน 
ทีเ่หมำะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุน กลุ่มกจิกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กบัผู้ถอืหุ้น กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ
หุน้กำรออกหุน้ใหม่ กำรซื้อหุน้ทุนคนื หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหนี้ 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิใน 4 ส่วนงำน คอืส่วนงำนธุรกจิโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิชวีมวล โรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิขยะ โรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิก๊ำซธรรมชำตแิละโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ และกลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิใน
ส่วนงำนทำงภูมศิำสตรเ์ดยีว คอืในประเทศไทย ดงันัน้ ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน (คณะกรรมกำรบรหิำร) จงึพจิำรณำขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 

 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (บำงส่วน) 

 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (บำท) 

 โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ โรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ 
โรงไฟฟ้ำพลงังำน 

แสงอำทิตย ์ รวม 

  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           
   - จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้- เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง 
       ปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

 
2,603,337,988 

 
2,615,215,622 

 
272,329,165 

 
262,674,132 

 
1,657,464,725 

 
1,537,888,405 

 
7,120,237 

 
407,329 

 
4,540,252,115 

 
4,416,185,488 

รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ -       -       -       -       410,384,524 417,023,646 -       -       410,384,524 417,023,646 
รำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน           
   - จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้- ตลอดช่วงเวลำทีต่อ้งปฏบิตัติำม 
       ภำระที่ตอ้งปฏบิตั ิ

 
-       

 
-       

 
104,636,084 

 
-       

 
-       

 
-       

 
-       

 
-       

 
104,636,084 

 
-       

ตน้ทุนขำยและบรกิำร (1,690,841,561) (1,878,731,299) (136,196,343) (148,837,508) (1,491,040,419) (1,387,772,982) (6,622,229) (405,706) (3,324,652,552) (3,415,747,495) 
ตน้ทุนคำ่ก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน -       -       (104,636,084) -       -       -       -       -       (104,636,084) -       

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 912,496,427 736,484,323 136,132,822 113,836,624 576,808,830 567,139,069 498,008 1,623 1,625,936,087 1,417,461,639 
           

ขำดทุนสุทธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น         (103,507,119) (10,037,793) 
รำยไดอ้ื่น         32,899,176 15,728,142 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร         (330,364,776) (378,530,506) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (412,570,690) (482,526,097) 
รำยได(้ค่ำใชจ้่ำย)ภำษเีงนิได้         2,913,009 (15,529,804) 

ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี         815,305,687 546,565,581 
           

ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 15) 440,730,030 444,094,965 4,699,323 3,829,774 21,063,429 19,442,408 2,845,109 206,541 469,337,891 467,573,688 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 16 และ 17) 3,352,380 3,352,219 53,950,508 60,212,328 358,199 358,199 127,817 43,398 57,788,904 63,966,144 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิใน 4 ส่วนงำน คอืส่วนงำนธุรกจิโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิชวีมวล โรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิขยะ โรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิก๊ำซธรรมชำตแิละโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ และกลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิใน
ส่วนงำนทำงภูมศิำสตรเ์ดยีว คอืในประเทศไทย ดงันัน้ ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน (คณะกรรมกำรบรหิำร) จงึพจิำรณำข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ (ต่อ) 
 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (บำงส่วน) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (บำท) 

 โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ โรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ รวม 

  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 
           

สนิทรพัยต์ำมสว่นงำน 8,485,804,431 8,255,787,895 952,235,342 836,190,719 4,346,486,273 4,520,325,746 220,383,142 125,614,863 14,004,909,188 13,737,919,223 
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดปั้นสว่น         140,267,811 148,821,406 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ตำมงบกำรเงนิรวม       
  14,145,176,999 13,886,740,629 

           

หนี้สนิตำมสว่นงำน 2,273,689,607 4,644,128,550 400,363,006 468,689,247 623,311,168 3,153,563,754 2,904,821 1,467,258 3,300,268,602 8,267,848,809 
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นสว่น         51,868,778 47,253,579 

หนี้สนิทัง้สิน้ตำมงบกำรเงนิรวม       
  3,352,137,380 8,315,102,388 

 
กลุ่มกจิกำรมลีูกคำ้หลกัสองรำยทีม่รีำยไดร้วมกนัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 98.26 ของรำยไดข้องกลุ่มกจิกำร (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 98.74) ไดแ้ก่ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค ซึง่รบัซื้อไฟฟ้ำ
จำกโรงไฟฟ้ำชวีมวล โรงไฟฟ้ำขยะ และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย ซึง่รบัซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำต ิ
 
คณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้จิำรณำน ำเสนอขอ้มูลรำยไดจ้ ำแนกส่วนงำนใหม่ โดยแยกจงัหวะกำรรบัรูร้ำยไดเ้ป็นเมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่้องปฏบิตัเิสรจ็สิ้น (point in time) และตลอดช่วงเวลำทีต่้องปฏบิตัติำมภำระที่ต้องปฏบิตั ิ
(over time) ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 งบกำรเงนิจ ำแนกส่วนงำนเปรยีบเทยีบไดม้กีำรจดัท ำใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรน ำเสนอในงบกำรเงนิปีปัจจุบนั 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิสดในมอื 473,635 478,183 -       -       
เงนิฝำกธนำคำร - ประเภทกระแสรำยวนั -       79,452 -       -       
 - ประเภทออมทรพัย์ 69,643,956 103,171,393 13,881,505 4,157,108 
เชค็ในมอื 1,802,820 767,196 -       -       
 71,920,411 104,496,224 13,881,505 4,157,108      
 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย์ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ 0.38 ถึง 0.70 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 0.38 ถงึ 0.75 ต่อปี) 

 
8 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 

 
เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิประเภทออมทรพัย์และบัตรเงินฝำกที่ติดภำระค ้ำประกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
มดีงันี้  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 498,643,911 324,983,359 -       -       
หกั ส่วนทีค่รบก ำหนดไถ่ถอนภำยใน 1 ปี     
        เพื่อค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำย      
           ไฟฟ้ำก่อนวนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิ 
           พำณิชย์ 

    

          - เงนิฝำกธนำคำร (250,265,060) -       -       -       
ส่วนทีค่รบก ำหนดไถ่ถอนเกนิกว่ำ 1 ปี     
   เพื่อค ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำว     
      กบัสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 25)     
      - เงนิฝำกธนำคำร 247,578,851 324,183,359 -       -       
   เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ (หมำยเหต ุ38.1)     
      - เงนิฝำกธนำคำร 800,000 -       -       -       
      - บตัรเงนิฝำกธนำคำร -       800,000 -       -       
     

 248,378,851 324,983,359 -       -       

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนั (ต่อ) 

 
ส่วนท่ีครบก ำหนดไถ่ถอนภำยใน 1 ปี 
 
เมื่อวนัที ่13 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยตรงไดเ้ขำ้ท ำสญัญำมอบสทิธิ
ในเงนิฝำกเป็นหลกัประกนัทำงธุรกจิ โดยน ำบญัชเีงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย ์จ ำนวน 250,265,060 บำท 
ไปค ้ำประกนักำรออกหนังสอืค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำก่อนวนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ของบรษิทั 
ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั และบรษิทั เอซอี ีโซลำร์ จ ำกดั  ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อม โดยหนังสอืค ้ำประกนัมมีูลค่ำ 
278,480,000 บำท และ 172,000,000 บำท ตำมล ำดบั (หมำยเหตุ 38.1 และ 38.2) และหนังสอืค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำม
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำของบรษิัท เอซีอี โซลำร์ จ ำกดั จ ำนวน 160,000,000 บำท ซึ่งบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้คนืหนังสอืค ้ำประกนั
กำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิแล้วในปี พ.ศ. 2562  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยตรงอยู่ระหว่ำงกำรปลดภำระค ้ำประกนัส ำหรบับญัชเีงนิฝำกดงักล่ำวจ ำนวน 
160,043,442 บำท  
 
ส่วนท่ีครบก ำหนดไถ่ถอนเกินกว่ำ 1 ปี  
 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนัของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 247,578,851 บำท (พ.ศ. 2561 : 
324,183,359 บำท) เป็นบญัชเีงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีเ่ปิดไวเ้พื่อรบัช ำระเงนิตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีก่ลุ่มกจิกำรใชเ้พื่อเป็น
หลกัทรพัย์ค ้ำประกนัตำมที่ระบุไว้ในสญัญำเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัส ำรองเงนิไว้เพื่อให้เพียงพอในกำรช ำระคืน 
เงนิต้นและดอกเบี้ย และส ำรองเพื่อกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำโครงกำร เงนิส ำรองดงักล่ำวกนัจำกรำยไดค้่ำขำยไฟฟ้ำ อย่ำงไรกต็ำม 
กำรเบกิถอนเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิดงักล่ำวสำมำรถเบกิใชไ้ดห้ำกไดร้บัอนุมตัจิำกสถำบนักำรเงนิ 
 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีอกเบีย้ดงันี้ 
 
 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
     

เงนิฝำกธนำคำร - ประเภทออมทรพัย์  0.38 ถงึ 0.70  0.38 ถงึ 0.90 -      -      
บตัรเงนิฝำกธนำคำร -       1.40 -      -      



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ลูกหนี้กำรคำ้      
   - ออกใบแจง้หนี้แลว้     
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 247,390,698 260,000,018 -       -       
        - กจิกำรอื่น 5,661,416 2,659,999 -       -       

        - กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก)) 7,598,611 620,477 363,800 6,420,000 

 260,650,725 263,280,494 363,800 6,420,000 

   - ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้     
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 257,500,774 254,540,809 -       -       
        - กจิกำรอื่น 708,701 3,284,883 -       -       

        - กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก)) 4,128,767 2,953,454 -       226,000 

 262,338,242 260,779,146 -       226,000 

ลูกหนี้กำรคำ้จำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต ้     
   สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ     

   - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 267,835,671 277,152,779 -       -       

     

รวมลูกหนี้กำรคำ้ 790,824,638 801,212,419 363,800 6,646,000 
     

ลูกหนี้อืน่     
   - กจิกำรอื่น 2,725,390 7,408,415 -       4,900 
ดอกเบีย้คำ้งรบั     
   - กจิกำรอื่น 98,084 51,446 681 934 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก)) -       -       -       6,822 
ค่ำเช่ำทีด่นิคำ้งรบั     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก)) 54,925 76,459 -       -       
เงนิทดรองจ่ำย     
   - พนักงำน 235,779 463,534 -       -       
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก)) -       200,000 -       -       
เงนิจำ่ยล่วงหน้ำค่ำซ่อมแซมและบ ำรงุรกัษำ     
   เครื่องจกัร     
   - กจิกำรอื่น 4,958,505 6,219,328 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก)) 1,548,391 -       -       -       
เบีย้ประกนัจ่ำยล่วงหน้ำ 12,858,570 8,878,649 266,992 -       
ค่ำเช่ำทีด่นิจ่ำยล่วงหน้ำทีจ่ะถงึก ำหนด     
   ภำยในหนึ่งปี     
   - บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
       (หมำยเหตุ 36 ก)) 

 
515,552 

 
-       

 
-       

 
-       

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 5,627,068 3,250,021 585,647 1,381,862 

เงนิมดัจ ำที่จะไดร้บัคนืภำยในหนึ่งปี 539,130 1,370,704 -       -       

รวม 819,986,032 829,130,975 1,217,120 8,040,518 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 
ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ลูกหนี้กำรคำ้      
   - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค     
      - สว่นทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 247,390,698 260,000,018 -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 257,500,774 254,540,809 -       -       
 504,891,472 514,540,827 -       -       
     

   - กจิกำรอื่น     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           สว่นทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 3,277,668 179,155 -       -       
           ส่วนทีเ่กนิก ำหนดน้อยกว่ำ 3 เดอืน 2,383,748 2,480,844 -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 708,701 3,284,883 -       -       
 6,370,117 5,944,882 -       -       
     

   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก))     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 4,219,998 620,477 149,800 6,420,000 
           ส่วนทีเ่กนิก ำหนดน้อยกว่ำ 3 เดอืน 3,378,613 -       214,000 -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 4,128,767 2,953,454 -       226,000 
 11,727,378 3,573,931 363,800 6,646,000 
     

ลูกหนี้กำรคำ้จำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต ้     
   สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ     
   - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           สว่นทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 142,461,205 143,881,400 -       -       
      - สว่นทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 125,374,466 133,271,379 -       -       
 267,835,671 277,152,779 -       -       
     

      รวม 790,824,638 801,212,419 363,800 6,646,000 

 
กลุ่มกจิกำรมรีะยะเวลำช ำระหนี้ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระตำมปกตคิอื 30 วนั 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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10 ลูกหน้ีสญัญำเช่ำกำรเงิน (สทุธิ) 

 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อมไดก่้อสรำ้ง
โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติที่จ ังหวัดฉะเชิงเทรำเสร็จสิ้นและได้เริ่มขำยไฟฟ้ำตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 
แห่งประเทศไทย อย่ำงไรกต็ำมผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำฉบบัดงักล่ำวตำมกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่4 “เรื่อง กำรประเมนิว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่” แล้วพบว่ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ฉบบัดงักล่ำวมลีกัษณะเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิ ดงันัน้ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรจงึบนัทกึโอนอำคำรและอุปกรณ์ มำเป็นลูกหนี้สญัญำ
เช่ำกำรเงินและแสดงสุทธิด้วยรำยได้ทำงกำรเงนิรอกำรรบัรู้ ส่วนรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำฉบับ
ดงักล่ำวจะรบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต้สญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำโดยรวมอยู่ในรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ 9,858,315,960 10,638,854,505 -       -       
หกั  รำยไดท้ำงกำรเงนิรอกำรรบัรู ้ (6,564,996,867) (7,216,590,951) -       -       
 3,293,319,093 3,422,263,554 -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (96,169,495) (97,940,417) -       -       
 3,197,149,598 3,324,323,137 -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระเกนิกว่ำหนึ่งปี     
          แต่ไม่เกนิ 5 ปี (121,607,888) (129,682,113) -       -       
ส่วนทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระเกนิ 5 ปี      

   แต่ไม่เกนิ 25 ปี 3,075,541,710 3,194,641,024 -       -       

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิค้ำงช ำระ 2 เดือน เป็นจ ำนวนเงนิ 71,337,604 บำท  
(พ.ศ. 2561 : คำ้งช ำระ 2 เดอืน เป็นจ ำนวน 74,136,688 บำท) 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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10 ลูกหน้ีสญัญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิและรำยได้ทำงกำรเงนิรอกำรรบัรู้มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 (บำท) พ.ศ. 2561 (บำท) 

 
ลกูหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
รำยได้ 

ทำงกำรเงิน  
ลูกหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
รำยได้ 

ทำงกำรเงิน  

 กำรเงิน รอกำรรบัรู้ รวม กำรเงิน รอกำรรบัรู้ รวม 
       

ยอดคงเหลอืตน้ปี 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 (436,117,950) -       (436,117,950) (437,753,439) -       (437,753,439) 
รบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิ       
   ภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ -       410,412,230 410,412,230 -       421,701,994 421,701,994 
ปรบัปรุงรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิ       
   ภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ       
   จำกกระแสเงนิสดรบัทีล่ดลงเนื่องจำกกำร       
   ผลติไม่ถงึก ำลงักำรผลติขัน้ต ่ำ (27,706) -       (27,706) (4,678,348) -       (4,678,348) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (9,094,889) 8,225,501 (869,388) (1,459,401) 1,177,406 (281,995) 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (335,298,000) 232,956,353 (102,341,647) (34,892,627) 24,622,031 (10,270,596) 

ยอดคงเหลอืปลำยปี 9,858,315,960 (6,564,996,867) 3,293,319,093 10,638,854,505 (7,216,590,951) 3,422,263,554 

 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
เป็นจ ำนวน 1,628,017,072 บำท (พ.ศ. 2561 : 1,523,771,753 บำท) (หมำยเหตุ 30) และรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใต้
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นจ ำนวน 410,384,524 บำท (พ.ศ. 2561 : 417,023,646 บำท) 
 
จ ำนวนเงินขัน้ต ่ ำที่จะได้รับทัง้สิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินข้ำงต้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  498,617,213 516,578,149 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,495,478,630 1,769,765,835 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 5 ปี แตไ่มเ่กนิ 25 ปี 7,864,220,117 8,352,510,521 -       -       

 9,858,315,960 10,638,854,505 -       -       
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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11 สินค้ำคงเหลือ  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

วตัถุดบิเชือ้เพลงิ 118,883,148 41,354,876 -       -       
วตัถุดบิสิ้นเปลอืง 13,030,446 11,501,944 -       -       
ชิน้ส่วนอะไหล่ 53,300,223 42,652,455 -       -       

 185,213,817 95,509,275 -       -       

 
เมื่อวนัที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2562 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้พื้นที่จดัเก็บวัตถุดิบเชื้อเพลิงของบริษัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่ง คือ  
บรษิทัแอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั เน่ืองจำกมสีะเกด็ไฟจำกไฟไหมพ้ื้นทีป่่ำบรเิวณใกลเ้คยีงโรงไฟฟ้ำของบรษิทัย่อยโดยออ้ม
ดงักล่ำวปลวิมำตกใส่กองเชือ้เพลงิ ส่งผลใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อวตัถุดบิเชื้อเพลงิซึ่งบรษิทัย่อยโดยออ้มไดต้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิ
เชื้อเพลงิเป็นจ ำนวน 7.99 ลำ้นบำท และอุปกรณ์บำงส่วน จ ำนวน 4.06 ล้ำนบำท รวมมูลค่ำทัง้สิ้น 12.05 ล้ำนบำท ท ำใหต้อ้งหยุดกำร
ผลิตไฟฟ้ำชัว่ครำวในระหว่ำงที่ท ำกำรดบัไฟ โดยสำมำรถควบคุมเพลิงได้ในวนัที่ 4 มนีำคม พ.ศ. 2562 และหลงัจำกนัน้สำมำรถ
กลบัมำด ำเนินกำรผลติไฟฟ้ำได้ตำมปกต ิทัง้นี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดม้กีำรท ำประกนัภยัครอบคลุมมูลค่ำควำมเสยีหำยของ
สนิทรพัย์ดงักล่ำวข้ำงต้น ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 โดยบรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวได้รบัเงนิชดเชยค่ำควำมเสียหำยทัง้สิ้น 
เป็นจ ำนวน 12.35 ลำ้นบำท 
 
มูลค่ำของสนิคำ้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในปีบญัชซีึ่งรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำยมจี ำนวน  2,211,493,779 บำท 
(พ.ศ. 2561 : 2,282,259,893 บำท) 

 
12 ภำษีมลูค่ำเพ่ิม (สุทธิ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษมีลูค่ำเพิม่คำ้งรบั 15,630,230 4,692,640 4,487,832 1,243,305 
ภำษมีลูค่ำเพิม่คำ้งจ่ำย (9,274,264) (21,967,850) -       -       
ภำษซีื้อยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 2,853,393 10,044,499 280,399 201,637 
ภำษขีำยยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ (28,879,644) (29,639,409) (23,800) (420,000) 
 (19,670,285) (36,870,120) 4,744,431 1,024,942 
     

แสดงเป็นสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ 11,058,924 4,541,998 4,744,431 1,024,942 
     

แสดงเป็นหนี้สนิ (สุทธ)ิ (30,729,209) (41,412,118) -       -       

 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้  
 
 สถำนท่ีประกอบ     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 ธรุกิจ/  ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีช ำระแล้ว สดัส่วนกำรถือหุ้น วิธีรำคำทุน เงินปันผลรบั 

 ประเทศท่ีจด   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 ทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท 

             

บรษิทั เอเชยี คลนี เอ็นเนอรจ์ี้ จ ำกดั ประเทศไทย ลงทนุในบรษิทัต่ำงๆ 9,000,000,000 6,500,000,000 8,840,000,000 6,068,000,000 100.00  100.00 8,839,999,980 6,067,999,980 814,172,448 376,859,485 

 
 

       
8,839,999,980 6,067,999,980 814,172,448 376,859,485 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้หมดถอืหุน้โดยบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 สถำนท่ี          เงินปันผลรบั - 

 ประกอบธรุกิจ/  ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีช ำระแล้ว สดัส่วนกำรถือหุ้น วิธีรำคำทุน บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั 

 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 

             

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัชลบุร ีรอ้ยเอด็             
    และกำญจนบุร ี 2,000,000,000 2,000,000,000 1,654,200,000 1,606,985,000  100.00  100.00 1,654,199,980 1,606,984,980 252,657,617 162,305,485 

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์ ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัสุรนิทร์           
   แพลนท ์จ ำกดั     และนครรำชสมีำ 1,000,000,000 1,000,000,000 955,045,000 955,045,000  100.00  100.00 955,044,970 955,044,970 134,661,341 -        
บรษิทั 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 และขอนแก่น 1,970,000,000 1,650,000,000 1,887,080,000 1,556,000,000  100.00  100.00 1,888,780,000 1,557,700,000 205,849,998 135,554,000 
บรษิทั 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 60,003,499 -        
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์ ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัขอนแก่น           
   แพลนท ์จ ำกดั   500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000  100.00  100.00 501,370,000 501,370,000 160,999,993 79,000,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัล ำปำง 750,000,000 500,000,000 690,500,000 490,800,000  100.00  100.00 652,500,000 452,800,000 -        -        
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั  ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์           
     ทีจ่งัหวดัชลบุร ีและนครรำชสมีำ 320,000,000 200,000,000 250,760,000 147,066,000  100.00  100.00 249,460,000 157,706,000 -        -        
บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ประเทศไทย ถอืครองทีด่นิและสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ           
     ทีจ่งัหวดัลพบรุ ี 150,000,000 150,000,000 130,779,000 51,958,000  100.00  100.00 128,979,000 50,158,000 -        -        
บรษิัท เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์ ประเทศไทย ใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรมซ่อมบ ำรุง           
   เมนเทแนนซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั     โรงไฟฟ้ำ 30,000,000 20,000,000 22,500,000 20,000,000  100.00  100.00 22,499,970 19,999,970 -        -        
บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั ประเทศไทย ถอืครองทีด่นิและสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ           

     ทีจ่งัหวดัปรำจนีบุร ี 200,000,000 200,000,000 95,923,000 50,750,000  100.00  100.00 91,954,980 46,781,980 -        -        

         7,613,788,860 6,816,045,870 814,172,448 376,859,485 
 

ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรมกีำรทบทวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย โดยพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกผลด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำและคำดว่ำจะเกดิขึน้ในอนำคตของบรษิทัย่อย รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ (ถำ้ม)ี 
 

หุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยโดยออ้มจ ำนวนทัง้สิน้ 7 บรษิทั ไดน้ ำไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 20 และ 25) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม  
 

1) บรษิทัน ำขอ้มูลทำงกำรเงนิของบรษิทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีไ่ดม้ำ (วนัทีบ่รษิทัมอี ำนำจในกำร
ควบคุมบรษิทัย่อย) จนถงึวนัทีบ่รษิทัสิน้สุดกำรควบคมุบรษิทัย่อยนัน้ 

2) กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชกีำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิของกจิกำรที่ถูกน ำมำรวมดว้ย
มลูค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมเฉพำะสดัส่วนทีเ่คยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัตำมมูลค่ำทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ
รวมของบรษิัทใหญ่ล ำดบัที่สูงสุดทีต่้องจดัท ำงบกำรเงนิรวมก่อนกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั ณ วนัทีม่กีำรรวม
ธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั กลุ่มกจิกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำร
เงนิงวดก่อนทีน่ ำมำเปรยีบเทยีบซึ่งเป็นไปตำมแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชสี ำหรบักำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัทีอ่อก
โดยสภำวชิำชพีบญัช ีอย่ำงไรกต็ำมหำกกลุ่มกจิกำรมขีอ้จ ำกดัในกำรจดัเตรยีมขอ้มูลเพื่อปรบัปรุงขอ้มูลทำงกำรเงนิยอ้นหลงั
ท ำใหก้ลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถปรบัปรุงรำยกำรยอ้นหลงัส ำหรบักำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั กลุ่มกจิกำรจะปฏิบตัิ
ตำมขอ้ยกเวน้ทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่8 เรื่อง นโยบำยกำรบญัช ีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบญัชแีละ
ขอ้ผดิพลำด โดยปรบัปรุงรำยกำรไปขำ้งหน้ำตำมวธิกีำรเปลีย่นทนัท ี

3) รอบระยะเวลำบญัชขีองบรษิทัย่อยสิ้นสุดวนัเดยีวกนักบัของบรษิทั ซึ่งรอบระยะเวลำบญัชทีีน่ ำมำใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
รวมเริ่มตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ยกเว้นบริษัท ปรำสำทพรรุ่งเรือง จ ำกัด  
ซึ่งมีรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทย่อยโดยอ้อมดังกล่ำวได้เปลี่ยนรอบ
ระยะเวลำบญัชเีป็นสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และได้จดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เพื่อใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม  

4) ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม คอื จ ำนวนก ำไรหรอืขำดทุนและสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิัทย่อยส่วนทีไ่ม่ไดเ้ป็นของกลุ่มกจิกำร 
ไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมสี่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัทัง้สิ้น
จ ำนวน 22,886,961 บำท  
 

กำรลงทุนใหม่ในบริษทัยอ่ยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงได้รบักำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
 

กำรจดัตัง้บริษทัย่อยโดยอ้อมและกำรรวมธรุกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั 
 

เมื่อวนัที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 บรษิทั เอเชยี คลีน เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บรษิัท เพำเวอร์ ซพัพลำย แอนด ์
เมนเทแนนซ์ เซอร์วสิ จ ำกดั บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวจดัตัง้เพื่อประกอบธุรกิจด้ำนวศิวกรรมซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ โดยมทีุ น 
จดทะเบียน 20,000,000 บำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท บริษัทย่อย 
โดยอ้อมดงักล่ำวถือหุ้นโดย บรษิัท เอเชยี คลีน เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั จ ำนวน 1,999,997 หุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 19,999,970 บำท 
โดยคดิเป็นสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 
 

กำรอนุมติักำรซ้ือและรบัโอนหุ้นทัง้หมดของบริษทั ปรำสำทพรรุ่งเรือง จ ำกดั จำกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

เมื่อวนัที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2561 บรษิัท เอเชยี คลีน เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั เข้ำท ำสญัญำซื้อขำยหุ้นดงักล่ำวกบันำยสุเทพ ทรงเมตตำ 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั และบรษิัท ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกัด เป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อมของบรษิัทตัง้แต่วนัที่ 19 ตุลำคม 
พ.ศ. 2561 โดยบรษิทัไดจ้่ำยช ำระเงนิจ ำนวน 31,781,980 บำทในปี พ.ศ. 2561 ต่อมำในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อม
ไดม้กีำรช ำระเงนิเพิม่อกีจ ำนวน 15,000,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 46,781,980 บำท 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรออกหุ้นใหม่และเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติมซ่ึงได้รบักำรอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั 
 
บรษิทัย่อยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท เอเชยี คลนี เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ไดเ้รยีกให้ช ำระค่ำหุ้นสำมญัทีอ่อกให้แก่ 
ผูถ้ือหุ้นจ ำนวน 450,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เพิม่เติมจำกเดมิ 9.04 บำทต่อหุ้น เป็น 10.00 บำทต่อหุ้น 
คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 432,000,000 บำท  
 
นอกจำกนี้บรษิทัย่อยโดยตรงไดเ้พิม่ทุนโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 2,500,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยตรงได้เรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 
250,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 9.36 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 2,340,000,000 บำท โดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด  
ไดร้บัช ำระเงนิลงทุนจ ำนวนทัง้สิน้ 2,772,000,000 บำทแลว้ในปี พ.ศ. 2562 ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยตรงไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวง
พำณชิยแ์ลว้ในปี พ.ศ. 2562 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ไดเ้รยีกให้ช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้
ถอืหุ้นจ ำนวน 95,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เพิม่เติมจำกเดมิ 5.863 บำทต่อหุ้น เป็น 6.36 บำทต่อหุ้น คดิเป็น
จ ำนวนเงนิ 47,215,000 บำท โดยบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระเงนิลงทุนดงักล่ำวแล้วทัง้จ ำนวนในปี พ.ศ. 2562  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั 
 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำร์ม ทร ีจ ำกดั ไดเ้พิม่ทุนโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 6,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 600,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อมไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 600,000 หุน้ 
มูลค่ำหุน้ละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวน 1,500,000 บำท โดยบรษิัท เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระเงนิลงทุนดงักล่ำว
แลว้ทัง้จ ำนวนในปี พ.ศ. 2562 ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณชิย์แล้วในปี พ.ศ. 2562 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ได้เรยีกให้ช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 20,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม 5.30 บำทต่อหุ้น เป็น 10.00 บำทต่อหุ้น 
คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 94,000,000 บำท โดยบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระเงนิลงทุนแล้วทัง้จ ำนวนในปี พ.ศ. 2562 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กำรออกหุ้นใหม่และเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติมซ่ึงได้รบักำรอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั (ต่อ) 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั (ต่อ) 
 
นอกจำกนี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้เพิม่ทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 320,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมได้เรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน
20,000,000 หุ้น เต็มมูลค่ำหุ้น คดิเป็นจ ำนวน 200,000,000 บำท และเรยีกช ำระค่ำหุ้นเพิม่ทุนจ ำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
3.09 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 37,080,000 บำท โดยบรษิัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ได้จ่ำยช ำระเงนิลงทุนแล้วทัง้สิ้นเป็น
จ ำนวน 237,080,000 บำทในปี พ.ศ. 2562 ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แลว้ในปี พ.ศ. 2562 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั ไดเ้รยีกใหช้ ำระค่ำหุน้สำมญัทีอ่อกใหแ้ก่ 
ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 40,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดิม 9.77 บำทต่อหุ้น เป็น 10.00 บำทต่อหุ้น  
คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 9,200,000 บำท โดยบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระเงนิลงทุนแลว้ทัง้จ ำนวนในปี พ.ศ. 2562  
 
นอกจำกนี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้เพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวนเงนิ 250,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมได้เรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน 
25,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 7.62 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 190,500,000 บำท โดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด  
ไดจ้่ำยช ำระเงนิลงทุนแล้วทัง้จ ำนวนในปี พ.ศ. 2562 ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แล้วในปี พ.ศ. 2562 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท เอซีอี โซลำร์ จ ำกัด ได้เรยีกให้ช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
จ ำนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเติมจำกเดมิ 7.94 บำทต่อหุ้น เป็น 10.00 บำทต่อหุ้น คิดเป็น
จ ำนวนเงนิ 40,994,000 บำท โดยบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระเงนิลงทุนแล้วทัง้จ ำนวนในปี พ.ศ. 2562  
 
นอกจำกนี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้เพิม่ทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 120,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมได้เรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน 
12,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 4.23 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 50,760,000 บำท โดยบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั ไดจ้่ำย
ช ำระเงนิลงทุนแลว้ทัง้จ ำนวนในปี พ.ศ. 2562 ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แลว้ในปี พ.ศ. 2562 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรออกหุ้นใหม่และเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติมซ่ึงได้รบักำรอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั (ต่อ) 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั (ต่อ) 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิัท เอซีอี โซลำร์ จ ำกดั ได้เรยีกให้ช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
จ ำนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิ่มเตมิจำกเดมิ 4.06 บำทต่อหุ้น เป็น 7.94 บำทต่อหุ้น คดิเป็น
จ ำนวนเงิน 77,212,000 บำท โดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด ได้จ่ำยช ำระเงินลงทุนแล้วจ ำนวน 65,272,000 บำท 
ในปี พ.ศ. 2561 และจ่ำยช ำระเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืมลูค่ำ 11,940,000 บำท ในปี พ.ศ. 2562  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ได้เรยีกให้ช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ 
ผูถ้ือหุ้นจ ำนวน 14,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เพิม่เติมจำกเดมิ 3.42 บำทต่อหุ้น เป็น 8.71 บำทต่อหุ้น 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 78,821,000 บำท โดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด ได้จ่ำยช ำระเงินลงทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้ว 
ในปี พ.ศ. 2562  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ ์จ ำกดั 
 
บริษัท เพำเวอร์ ซัพพลำย แอนด์ เมนเทแนนซ์ จ ำกัด ได้เพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวนเงิน 10,000,000 บำท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้เรยีกช ำระ
ค่ำหุ้นเพิม่ทุน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 2,500,000 บำท โดยบรษิัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด  
ได้จ่ำยช ำระเงนิลงทุนแล้วทัง้สิ้นเป็นจ ำนวน 2,500,000 บำทในปี พ.ศ. 2562 ทัง้นี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้จดทะเบียนกับกระทรวง
พำณชิยแ์ลว้ในปี พ.ศ. 2562 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษัท ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกัด ได้เรียกให้ช ำระค่ำหุ้นสำมัญที่ออกให้แก่ 
ผูถ้ือหุ้นจ ำนวน 19,900,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เพิม่เติมจำกเดมิ 2.50 บำทต่อหุ้น เป็น 4.77 บำทต่อหุ้น 
คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 45,173,000 บำท โดยบรษิัท เอเชยี คลีน เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ได้จ่ำยช ำระเงนิลงทุนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้ว 
ในปี พ.ศ. 2562  
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

56 

 
13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรจ่ำยเงินปันผลซ่ึงได้รบักำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยจ่ำยตำม
สดัส่วนมูลค่ำหุน้ทีไ่ด้รบัช ำระแล้ว รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 252,657,620 บำท (พ.ศ. 2561: 162,305,485 บำท) และไดจ้ดัสรรก ำไรสุทธิ
เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนเงนิ 17,415,000 บำท (พ.ศ. 2561: 37,600,000 บำท)  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ได้จ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น 
โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมลูค่ำหุน้ทีไ่ดร้บัช ำระแลว้ รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 134,661,345 บำท และไดจ้ดัสรรก ำไรสุทธเิป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำยเป็นจ ำนวนเงนิ 42,331,000 บำท  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด ได้จ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมูลค่ำหุ้นที่ได้รบัช ำระแล้ว รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 205,850,000 บำท (พ.ศ. 2561: 135,554,000 บำท) และ 
ไดจ้ดัสรรก ำไรสุทธเิป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนเงนิ 17,735,000 บำท (พ.ศ. 2561: 23,400,000 บำท)  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยจ่ำย
ตำมสัดส่วนมูลค่ำหุ้นที่ได้รับช ำระแล้ว รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 60,003,500 บำท และได้จัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรอง 
ตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนเงนิ 10,735,000 บำท  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้น 
โดยจ่ำยตำมสัดส่วนมูลค่ำหุ้นที่ได้รบัช ำระแล้ว รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 161,000,000 บำท ( พ.ศ. 2561: 79,000,000บำท) และ 
ไดจ้ดัสรรก ำไรสุทธเิป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนเงนิ 13,645,000 บำท ( พ.ศ. 2561: 22,500,000 บำท)  
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน (สุทธ)ิ ของกลุ่มกิจกำร คอื ที่ดนิใหเ้ช่ำและทีด่นิทีย่งัไม่มวีตัถุประสงคใ์นกำรใชง้ำน ซึ่งมรีำยกำร
เคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

   ท่ีดินท่ียงัไม่มี  
   วตัถปุระสงค์  
  ท่ีดินให้เช่ำ  ในกำรใช้งำน  รวม 
  บำท  บำท  บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 40,416,137 70,558,425 110,974,562 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (10,387,450) -       (10,387,450) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 30,028,687 70,558,425 100,587,112 
    

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 30,028,687 70,558,425 100,587,112 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 84,763 -       84,763 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 30,113,450 70,558,425 100,671,875 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 40,416,137 70,558,425 110,974,562 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (10,302,687) -       (10,302,687) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 30,113,450 70,558,425 100,671,875 
    

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 30,113,450 70,558,425 100,671,875 
ซื้อสนิทรพัย์ -       19,331,000 19,331,000 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 4,185,600 -       4,185,600 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 34,299,050 89,889,425 124,188,475 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 40,416,137 89,889,425 130,305,562 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (6,117,087) -       (6,117,087) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 34,299,050 89,889,425 124,188,475 
    

มลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 34,340,000 93,921,000 128,261,000 
    

มลูค่ำยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 30,113,450 74,590,000 104,703,450 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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เมื่อวนัที่ 12 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั 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 บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวได้รบัหนังสอืแจ้งผลกำรประมูลว่ำไม่ได้รบัคดัเลือก แม้ว่ำจะเป็นผู้มี
คุณสมบตัแิละขอ้เสนอทำงเทคนิคครบถ้วน แต่ไม่เป็นผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด ดงันัน้ทีด่นิดงักล่ำว ซึ่งเคยเป็นที่ดนิที่มวีตัถุประสงค ์
ในกำรยื่นขอ้เสนอและเสนอรำคำประมูลกำรจดัหำเอกชนมำลงทุนก่อสรำ้งโรงงำนผลติไฟฟ้ำ จงึกลำยเป็นทีด่นิทีไ่ม่มวีตัถุประสงค์
ในกำรใช ้ณ ปัจจุบนั และแสดงรวมอยู่ในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนโดยกำรเปรยีบเทียบมูลค่ำตำมบัญชีกับมูลค่ำ 
ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื (จ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำจำกกำรใชห้รอืมูลค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย)  
ได้ค ำนวณโดยอ้ำงอิงจำกหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดซึ่งก็คือที่ดินให้เช่ำแต่ละแปลง มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนก ำหนด 
จำกมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรจ ำหน่ำยของที่ดนิโดยรำคำขำยสุทธิดงักล่ำวมำจำกกำรประเมินโดยผู้ประเมนิอิสระ คือ  
บรษิัท แลนด์มำร์ค คอนซลัแทนส์ จ ำกดั (พ.ศ. 2561 : บรษิทั แลนด์มำร์ค คอนซลัแทนส์ จ ำกดั) ซึ่งเป็นผู้ที่ไดร้บักำรรบัรอง
ตำมมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผู้มปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิมูลค่ำในทีด่นิประเภทเดยีวกนัและอยู่ในท ำเลทีต่ัง้เดยีวกบัหรอื
ใกล้เคยีงกบัที่ดนิที่ได้รบักำรประเมนิมูลค่ำดงักล่ำวโดยใช้วธิีรำคำตลำด (Market Approach) (พ.ศ. 2561 : ใช้วธิีรำคำตลำด 
(Market Approach)) ในกำรประเมนิมลูค่ำ 
 
จำกกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของที่ดนิให้เช่ำดงักล่ำวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรพบว่ำมูลค่ำที ่
คำดว่ำจะไดร้บัคนืของทีด่นิใหเ้ช่ำของบรษิทัย่อยโดยออ้ม 2 แห่ง (พ.ศ. 2561 : 1 แห่ง) ไดแ้ก่ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์
จ ำกดั และ บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั มมีูลค่ำที่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัช ีกลุ่มกจิกำรจงึเห็นสมควรให้
บนัทกึกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส่วนเกนิจ ำนวน 4,185,600 บำท (พ.ศ. 2561 : 84,763 บำท) ในงบกำรเงนิโดยถือ
เป็นสว่นหนึ่งของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรตำมรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

   กลบัรำยกำร  
  พ.ศ. 2561  (บนัทึกเพ่ิม)  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท 
    

กำรดอ้ยคำ่ของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน    
   ในบรษิทัย่อยโดยออ้มคอื    
   - บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (7,461,387) 2,289,300 (5,172,087) 
   - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (2,841,300) 1,896,300 (945,000) 
 (10,302,687) 4,185,600 (6,117,087) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้น ำอสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่มีรำคำทุนจ ำนวน 30,891,137 บำท  
(พ.ศ. 2561 : 30,891,137 บำท) ไปจดจ ำนองเพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 25) 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประเมนิโดยผู้ประเมนิอสิระ 
ซึง่เป็นผูท้ีไ่ดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิมูลค่ำในทีด่นิประเภทเดยีวกนัและอยู่
ในท ำเลทีต่ัง้เดยีวกบัหรอืใกล้เคยีงกบัทีด่นิที่ไดร้บักำรประเมนิมูลค่ำดงักล่ำวโดยใช้วธิีรำคำตลำด (Market Approach) มูลค่ำ
ยุติธรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที่ 2 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรม (พ.ศ. 2561 : ใช้วธิรีำคำตลำด (Market Approach) มูลค่ำยุติธรรมนี้
ถูกจดัอยู่ในระดบัที่ 2 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรม) อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่ท ำกำรประเมนิมมีูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน  
128,261,000 บำท (พ.ศ. 2561 : 104,703,450 บำท) 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนจำกอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม 

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

รำยไดค่้ำเช่ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  133,125 133,204 

 
กลุ่มกิจกำรไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงที่เกิดจำกอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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15 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 

 งบกำรเงินรวม 
    อำคำรและ  อำคำรและ   เครื่องใช้ส ำนักงำน  งำนระหวำ่งก่อสร้ำง  
   ส่วนปรบัปรงุอำคำร ส่วนปรบัปรงุอำคำร  เครื่องจกัร   และเครื่องตกแต่ง  และงำนระหว่ำง  
  ท่ีดิน  ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน  โรงไฟฟ้ำ  ส ำนักงำน  และอปุกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  และติดตัง้  ยำนพำหนะ ติดตัง้เครื่องจกัร  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561           
รำคำทนุ 1,656,940,467 517,975,614 786,403,477 155,226,845 6,047,039,697 24,392,383 17,945,605 7,164,561 505,749,621 9,718,838,270 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       (50,939,936) (153,366,295) (22,648,618) (1,167,909,072) (7,821,901) (10,313,380) (249,180) -       (1,413,248,382) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (28,291,250) -       -       -       -       -       -       -       -       (28,291,250) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,628,649,217 467,035,678 633,037,182 132,578,227 4,879,130,625 16,570,482 7,632,225 6,915,381 505,749,621 8,277,298,638 
           
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561           
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี 1,628,649,217 467,035,678 633,037,182 132,578,227 4,879,130,625 16,570,482 7,632,225 6,915,381 505,749,621 8,277,298,638 
ซื้อสนิทรพัย์ 94,292,800 2,202,004 1,255,358 2,904,714 84,017,972 9,130,167 6,268,723 2,465,270 112,825,726 315,362,734 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้           
   กำรควบคุมเดยีวกนัสุทธ ิ -       -       -       -       4,162,740 1,597,737 -       -       -       5,760,477 
เพิม่ขึน้จำกกำรซื้อและรบัโอนหุ้นทัง้หมด           
   จำกบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั  40,116,011 -       -       -       -       -       -       -       -       40,116,011 
กำรโอนระหว่ำงกนั -       22,341,167 770,860 1,269,105 41,997,917 240,638 33,500 -       (66,653,187) -       
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทุน (5,334,000) -       -       -       -       -       -       -       -       (5,334,000) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทุน -       -       -       -       (22,313,393) (2,194,087) (250,680) -       (452,200) (25,210,360) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       -       -       16,671,632 1,040,409 157,109 -       -       17,869,150 
ค่ำเสื่อมรำคำ -       (30,995,855) (39,630,245) (8,056,831) (379,699,222) (5,222,841) (3,031,666) (937,028) -       (467,573,688) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ (188,070) -       -       -       -       -       -       -       (28,676,715) (28,864,785) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,757,535,958 460,582,994 595,433,155 128,695,215 4,623,968,271 21,162,505 10,809,211 8,443,623 522,793,245 8,129,424,177 
           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561           
รำคำทุน 1,786,015,278 542,518,785 788,429,695 159,400,664 6,154,904,933 33,166,838 23,997,148 9,629,831 551,469,960 10,049,533,132 
หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม -       (81,935,791) (192,996,540) (30,705,449) (1,530,936,662) (12,004,333) (13,187,937) (1,186,208) -       (1,862,952,920) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (28,479,320) -       -       -       -       -       -       -       (28,676,715) (57,156,035) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,757,535,958 460,582,994 595,433,155 128,695,215 4,623,968,271 21,162,505 10,809,211 8,443,623  522,793,245 8,129,424,177 
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15 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 งบกำรเงินรวม 

   อำคำรและ อำคำรและ   เครื่องใช้ส ำนักงำน  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง  
   ส่วนปรบัปรงุอำคำร ส่วนปรบัปรุงอำคำร เครื่องจกัร  และเครื่องตกแต่ง  และงำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน โรงไฟฟ้ำ ส ำนักงำน และอปุกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และติดตัง้ ยำนพำหนะ ติดตัง้เครื่องจกัร รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562           
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 1,757,535,958 460,582,994 595,433,155 128,695,215 4,623,968,271 21,162,505 10,809,211 8,443,623 522,793,245 8,129,424,177 
ซื้อสนิทรพัย์ 130,674,327 611,605 3,423,066 919,593 142,611,915 6,246,782 2,879,136 -       116,914,593 404,281,017 
กำรโอนระหว่ำงกนั -       -       396,193 491,884 39,374,937 589,683 -       -       (40,852,697) -       
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทนุ -       -       -       -       (25,005,001) (678,044) (279,827) -       -       (25,962,872) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       -       -       11,599,565 573,086 204,447 -       -       12,377,098 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยเ์นื่องจำกไฟไหม้ (หมำยเหตุ 11)           
   - รำคำทนุ -       -       -       -       (4,118,526) (46,300) -       -       -       (4,164,826) 
   - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       -       -       1,554,319 8,878 -       -       -       1,563,197 
คำ่เสื่อมรำคำ -       (31,236,937) (40,347,538) (7,824,240) (378,949,093) (6,131,853) (3,701,166) (1,147,064) -       (469,337,891) 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์ 11,992,250 -       -       -       -       -       -       -       -       11,992,250 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์           
   เนื่องจำกไฟไหม ้(หมำยเหตุ 11) -       (664,211) -       -      (140,177) -       -       -       -       (804,388) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,900,202,535 429,293,451 558,904,876 122,282,452 4,410,896,210 21,724,737 9,911,801 7,296,559 598,855,141 8,059,367,762 
           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562           
รำคำทุน 1,916,689,605 543,130,390 792,248,954 160,812,141 6,307,768,258 39,278,959 26,596,457 9,629,831 627,531,856 10,423,686,451 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       (113,172,728) (233,344,078) (38,529,689) (1,896,731,871) (17,554,222) (16,684,656) (2,333,272) -       (2,318,350,516) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่สะสม (16,487,070) (664,211) -       -     (140,177) -       -       -       (28,676,715) (45,968,173) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,900,202,535 429,293,451 558,904,876 122,282,452 4,410,896,210 21,724,737 9,911,801 7,296,559 598,855,141 8,059,367,762 
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15 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 เครื่องใช้ส ำนักงำนและ 

 
เครื่องตกแต่ง 

และติดตัง้ 

 บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน 1,713,037 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (311,450) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,401,587 
  

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี 1,401,587 
ซื้อสนิทรพัย์ 458,836 
ค่ำเสื่อมรำคำ (618,763) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,241,660 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน 2,171,873 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (930,213) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,241,660 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไดน้ ำทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัร (รวมทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรภำยใต้สญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำที่จดัประเภทไปเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิและสทิธิในกำรให้บรกิำรจำกข้อตกลงสัมปทำน) ที่มีรำคำทุนจ ำนวน  
13,431,245,610 บำท (พ.ศ. 2561 : 13,309,734,857 บำท) ไปจดจ ำนองและจ ำน ำเพื่อเป็นหลักทรพัย์ค ้ำประกันเงินกู้ยืมจำก
สถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 20 และ 25) ตำมเงื่อนไขในสญัญำเงนิกู้ยมืที่ก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องน ำทีด่นิและสิง่ปลูกสร้ำงบน
ทีด่นิไปจดจ ำนองและน ำเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นโรงไฟฟ้ำไปจดจ ำน ำกบัสถำบนักำรเงนิ 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 รำคำทุนของอำคำรและอุปกรณ์ซึ่งหักค่ำเสื่อมรำคำทัง้จ ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ใน 
งบกำรเงนิรวมมจี ำนวนทัง้สิน้ 131,678,120 บำท (พ.ศ. 2561 : 105,341,682 บำท) 
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15 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
กำรดอ้ยคำ่ของทีด่นิทีย่งัไม่ไดด้ ำเนินงำน 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมนิควำมคบืหน้ำของกำรพิจำรณำยกเลิกกำรบอกเลิก
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชยต์ำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำของ
บรษิทัย่อยโดยอ้อม (หมำยเหตุ 40.11 และ 40.12) และกำรปลูกพชืพลงังำนส ำหรบัใช้เป็นเชื้อเพลงิส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ และพจิำรณำ
ว่ำมขีอ้บ่งชีก้ำรดอ้ยค่ำของทีด่นิทีย่งัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อใชส้รำ้งโรงไฟฟ้ำภำยใต้ขอ้พพิำทดงักล่ำว กลุ่มกจิกำร
จงึไดท้ ำกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิทีย่งัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำนดงักล่ำวโดยกำรเปรยีบเทยีบมูลค่ำตำมบญัชกีบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะ
ได้รบัคนื มูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนื (จ ำนวนที่สงูกว่ำระหว่ำงมูลค่ำจำกกำรใช้หรอืมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำย) ไดค้ ำนวณ
โดยอ้ำงองิจำกหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดซึ่งกค็อืที่ดนิทีย่งัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำนแต่ละแปลงตำมกำรก ำหนดของผู้บรหิำร มูลค่ำ 
ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืก ำหนดจำกมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรจ ำหน่ำยของทีด่นิโดยรำคำขำยสุทธดิงักล่ำวมำจำกกำรประเมนิโดย 
ผู้ประเมินอิสระได้แก่ บรษิัท แลนด์มำร์ค คอนซัลแทนส์ จ ำกัด (พ.ศ. 2561 : บรษิัท แลนด์มำร์ค คอนซัลแทนส์ จ ำกดั) ซึ่งเป็น 
ผูท้ีไ่ดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิมลูค่ำในทีด่นิประเภทเดยีวกนัและอยู่ในท ำเลทีต่ัง้
เดียวกบัหรอืใกล้เคยีงกับที่ดนิที่ได้รบักำรประเมนิมูลค่ำดงักล่ำวโดยใช้วธิีรำคำตลำด (Market Approach) ในกำรประเมินมูลค่ำ 
มลูค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม (พ.ศ. 2561 : ใชว้ธิรีำคำตลำด (Market Approach) มูลค่ำยุตธิรรมนี้
ถูกจดัอยู่ในระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีที่ดินที่เป็นที่ดินที่ยงัไม่ได้ด ำเนินงำนซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 652,281,434 บำท 
(รำคำทุน 668,768,504 บำท หกัด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 16,487,070 บำท) เป็นที่ดนิของกลุ่มกิจกำรที่มวีตัถุประสงค์เพื่อจะใช้สร้ำง
โรงไฟฟ้ำซึ่งกลุ่มกจิกำรอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนั
ก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชงิพำณิชย์ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 40.11 และ 40.12) และปลูกพชืพลงังำนส ำหรบัใช้เป็น
เชื้อเพลิงส ำหรบัโรงไฟฟ้ำในอนำคต ดงันัน้ทีด่นิดงักล่ำวจงึไม่ถอืเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนและแสดงรวมอยู่ในที่ดนิ อำคำร
และอุปกรณ์ในงบกำรเงนิรวม 
 
จำกกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ด ำเนินงำนดงักล่ำว กลุ่มกิจกำรพบว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของที่ดิน 
ทีย่งัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำนของบรษิทัย่อยโดยอ้อม 3 แห่ง มมีูลค่ำทีสู่งกว่ำมูลค่ำตำมบญัช ีกลุ่มกจิกำรจงึเหน็สมควรใหบ้นัทกึกลบั
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 11,992,250 บำทในงบกำรเงนิโดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำออกแบบงำนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรได้ประเมนิควำมคบืหน้ำของกำรพจิำรณำยกเลกิกำรบอกเลิก
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชงิพำณิชย์ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำของ
บรษิัทย่อยโดยอ้อม (หมำยเหตุ 40.11 และ 40.12) และพิจำรณำว่ำมขี้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงของบรษิัท 
อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด ที่ เป็นเจ้ำของโครงกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมนัน้ได้ลงทุน 
ในโครงกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 217,247,272 บำท ประกอบด้วยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตัง้ตำมสญัญำตดิตัง้เครื่องจกัร
จ ำนวน 188,570,557 บำท และค่ำออกแบบงำนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำจำ้งเหมำก่อสรำ้งจ ำนวน 28,676,715 บำท 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำออกแบบงำนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (ต่อ) 
 

ในส่วนของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตัง้นัน้ กลุ่มกิจกำรได้ว่ำจ้ำงผู้ประเมนิอิสระได้แก่ บรษิัท แพนซ์ อินทเิกรดเต็ด 
พร๊อพเพอร์ตี้ จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผู้มปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิสนิทรพัย์ ในกำรประเมนิ
ควำมคบืหน้ำโครงกำรเครื่องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่ำว ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่พบข้อบ่งชี้ว่ำควำมคบืหน้ำโครงกำรเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
ไม่สอดคล้องกบัจ ำนวนเงนิที่ได้ช ำระและไม่พบข้อบ่งชี้ของกำรล้ำสมยัหรอืเสยีหำยทำงกำยภำพ อย่ำงไรก็ตำมหำกบรษิัทเจ้ำของ
โครงกำรไม่ได้รบัคนืสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ กลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำสำมำรถน ำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่ำวไปใช้ประโยชน์ 
ในโครงกำรอื่นๆ ที่อยู่ระหว่ำงกำรขอคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำรได้ ซึ่งคำดว่ำกำร
พจิำรณำคดจีะแล้วเสรจ็ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2562 ต่อมำบรษิัทโดยอ้อมไดร้บัค ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร (หมำยเหตุ 40.11 
และ 40.12) เป็นผลใหก้ลุ่มกจิกำรไม่บนัทกึค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำส ำหรบัเครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหว่ำงตดิตัง้ตำมสญัญำตดิตัง้เครื่องจกัร
ดงักล่ำว 
 

ในส่วนของค่ำออกแบบงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ หำกบรษิัทย่อยโดยอ้อมซึ่งเป็นเจ้ำของโครงกำรไม่ได้รบัคืนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ  
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรทีจ่ะน ำไปปรบัเปลีย่นแบบใหส้อดคลอ้งกบัพื้นทีข่องแต่ละโครงกำรนัน้เป็นไปไดย้ำกเนื่องจำกแบบงำน
ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำมีควำมเฉพำะเจำะจงส ำหรบัพื้นที่ของแต่ละโครงกำร กลุ่มกิจกำรจึงพิจำรณำตัง้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส ำหรบั 
ค่ำออกแบบงำนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำดงักล่ำวจ ำนวน 28,676,715 บำท (พ.ศ. 2561 : 28,676,715 บำท) 
 

รำยกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิและสนิทรพัยม์กีำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ตำมรำยละเอยีดดงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
   กลบัรำยกำร  
  พ.ศ. 2561  (บนัทึกเพ่ิม)  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิทีย่งัไม่ได้ใชด้ ำเนินงำน    
   ในบรษิทัย่อยโดยออ้มคอื    
   - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (14,497,500) 6,862,500 (7,635,000) 
   - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั (9,931,750) 2,554,950 (7,376,800) 
   - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (4,050,070) 2,574,800 (1,475,270) 
 (28,479,320) 11,992,250 (16,487,070) 
    

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำออกแบบงำนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ    
   ในบรษิทัย่อยโดยออ้มคอื    
   - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (28,676,715) -       (28,676,715) 
 (28,676,715) -       (28,676,715) 
    

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยเ์นื่องจำกไฟไหม ้    
   ในบรษิทัย่อยโดยออ้มคอื    
   - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั -       (804,388) (804,388) 
 -       (804,388) (804,388) 
รวม (57,156,035) 11,187,862 (45,968,173) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำประกอบดว้ยอุปกรณ์ซึง่รวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 

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

รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 1,664,560 1,664,560 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (525,484) (325,482) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,139,076 1,339,078 

 
กำรอนุมติัให้มีกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยโดยอ้อม 3 แห่ง ได้ซื้อที่ดนิจำกบุคคลภำยนอก ซึ่งกำรซื้อที่ดนิทัง้หมด
ไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัย่อยโดยออ้มแต่ละแห่งแลว้ดงันี้ 
 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 
 
ไดร้บัอนุมตัใิหซ้ื้อทีด่นิจำกบุคคลภำยนอกในพื้นทีจ่งัหวดัล ำปำง เพื่อใชใ้นกจิกำรโรงไฟฟ้ำเถนิ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 1,980,000 บำท 
อย่ำงไรกต็ำม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำวยงัไม่ไดด้ ำเนินกำรซื้อทีด่นิดงักล่ำวขำ้งต้น 
 
บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั  
 
ไดร้บัอนุมตัใิห้ซื้อทีด่นิที่จงัหวดัก ำแพงเพชรจำกนำยวริะชยั ทรงเมตตำ นำยสุเทพ ทรงเมตตำ นำงจนิตนำ ทรงเมตตำ และ
นำยณัฏฐ์ ทรงเมตตำ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ในกำรยื่นข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำต่อคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำร
พลงังำน (กกพ.) ในรำคำเท่ำกับรำคำประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 19,300,000 บำท อย่ำงไรกต็ำม ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวยงัไม่ได้ด ำเนินกำรซื้อทีด่นิตำมรำยละเอยีดขำ้งต้น ซึ่งในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัย่อยโดยอ้อม ไดม้มีตอินุมตัใิหย้กเลกิสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิดงักล่ำว ต่อมำบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั
ไดด้ ำเนินกำรซื้อทีด่นิและรบัโอนกรรมสทิธิจ์ำกบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั และบรษิทัย่อยโดยออ้มได้เขำ้ท ำสญัญำเช่ำทีด่นิระยะยำว
จำกบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่ำว 
 
นอกจำกนี้ บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ซื้อที่ดนิจำกบุคคลภำยนอกในพื้นที่จงัหวดันครศรีธรรมรำช เพื่อใช้ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ  
ผลิต และจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนสะอำดนำบอน 2 (SPP Hybrid) คิดเป็นจ ำนวนเงนิ 27,931,328 บำท 
และไดด้ ำเนินกำรซื้อทีด่นิและรบัโอนกรรมสทิธิแ์ล้วในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 
 
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั  
 
ไดซ้ื้อที่ดนิจำกบุคคลภำยนอกในพื้นที่จงัหวดัระนอง และจงัหวดันครศรธีรรมรำช เพื่อใช้ประกอบกจิกำรโรงไฟฟ้ำ ผลติ และ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดระนอง (SPP Hybrid) และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดนำบอน 1 
(SPP Hybrid) คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 16,779,218 บำท และ 38,109,377 บำท ตำมล ำดบั และได้ด ำเนินกำรซื้อที่ดนิและรบัโอน
กรรมสทิธิแ์ลว้ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

กำรอนุมติัให้มีกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 

บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั  
 

ไดซ้ื้อที่ดนิจำกบุคคลภำยนอกในพื้นที่จงัหวดันครศรธีรรมรำช เพื่อใช้เป็นที่ตัง้โครงกำรโรงผลิตน ้ำดบิเพื่อใช้ในภำคอุตสำหกรรม 
คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 47,854,403 บำท และไดด้ ำเนินกำรซื้อทีด่นิและรบัโอนกรรมสทิธิแ์ล้วในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 
 

16 สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสมัปทำน (สุทธิ) 
 

สญัญำที ่1 : สญัญำรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะกบัเทศบำลนครขอนแก่น 
 

เมื่อวนัที ่18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อมไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบัเทศบำลนคร
ขอนแก่นในกำรรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังำน
ไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 20 ปี นับจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ ซึง่ก ำหนดใหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวก่อสรำ้งอำคำรและระบบก ำจดัขยะ
ตำมที่ระบุในสญัญำบนพื้นที่เช่ำจำกเทศบำลนครขอนแก่น โดยมรีะยะเวลำกำรเช่ำตำมสญัญำกำรรบัจ้ำงท ำงำนก ำจดัขยะ อำคำร 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่ำวจะตกเป็นกรรมสิทธิข์องเทศบำลนครขอนแก่นเมื่อครบก ำหนดในสญัญำดงักล่ำวโดยไม่คิดมูลค่ำ 
นอกจำกนี้บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวจะตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรพจิำรณำสญัญำฉบับดงักล่ำวตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 12 “เรื่อง ข้อตกลง
สมัปทำนบรกิำร” แล้วพบว่ำสญัญำดงักล่ำวมีลักษณะอยู่ภำยใต้ขอบเขตของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้  
ดงันัน้ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรจงึบนัทกึสทิธกิำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำนเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจ ำนวน 886,850,976 บำท 
เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนจำกกำรก่อสรำ้งสนิทรพัยต์ำมขอ้ตกลงสมัปทำนและตดัจ ำหน่ำยสทิธดิงักล่ำวตลอดอำยสุญัญำสมัปทำน 
 

นอกจำกนี้บริษัทย่อยโดยอ้อมดังกล่ำวจะต้องบันทึกประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสัมปทำนตำมภำระผูกพัน 
ตำมสญัญำสมัปทำนในกำรปรบัปรุงซ่อมแซมใหส้นิทรพัยต์ำมขอ้ตกลงสมัปทำนอยู่ในสภำพทีจ่ะสำมำรถใหบ้รกิำรไดต้ำมทีร่ะบุ
ในสญัญำสมัปทำน (หมำยเหตุ 23) 
 

สญัญำที ่2 : สญัญำรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะกบัเทศบำลเมอืงกระบี ่
 

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 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่ำวจะตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลเมืองกระบี่เมื่อครบก ำหนดใน
สญัญำดงักล่ำวโดยไม่คิดมูลค่ำ นอกจำกนี้บรษิัทย่อยโดยออ้มดงักล่ำวจะต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่ระบุไวใ้น
สญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรพิจำรณำสญัญำฉบับดงักล่ำวตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 12 “เรื่อง 
ข้อตกลงสมัปทำนบริกำร” แล้วพบว่ำสัญญำดังกล่ำวมีลักษณะอยู่ภำยใต้ขอบเขตของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิฉบับนี้ ดงันัน้ ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรจงึรบัรู้สิทธิกำรให้บรกิำรจำกข้อตกลงสมัปทำนเป็นสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน
จ ำนวน 104,636,084 บำท เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนจำกกำรก่อสรำ้งสนิทรพัย์ตำมข้อตกลงสมัปทำน โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 กำรก่อสรำ้งดงักลำ่วยงัไม่แลว้เสรจ็ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสมัปทำน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 สิทธิในกำรให้บริกำร 
 จำกข้อตกลงสมัปทำน 

 บำท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 886,850,976 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (65,656,006) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 821,194,970 

  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี 821,194,970 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (60,212,166) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 760,982,804 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 886,850,976 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (125,868,172) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 760,982,804 

  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี 760,982,804 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 104,636,084 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (53,950,508) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 811,668,380 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน 991,487,060 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (179,818,680) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 811,668,380 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (สุทธิ) 

 งบกำรเงินรวม 

    โปรแกรม  
  สิทธิกำรใช้ระบบ โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  
 สิทธิกำรใช้ท่อกำ๊ซ สำยส่งกระแสไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 1,240,000 60,235,783 -       179,010 61,654,793 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (39,747) (8,153,481) -       -       (8,193,228) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,200,253 52,082,302 -       179,010 53,461,565 
      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 1,200,253 52,082,302 -       179,010 53,461,565 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี -       -       295,185 716,040 1,011,225 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (44,640) (3,665,939) (43,399)    -       (3,753,978) 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
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 ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 1,155,613 48,416,363 251,786 895,050 50,718,812 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี -       -       120,000 1,283,950 1,403,950 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (44,640) (3,665,939) (127,817) -       (3,838,396) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,110,973 44,750,424 243,969 2,179,000 48,284,366 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 1,240,000 60,235,783 415,185 2,179,000 64,069,968 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (129,027) (15,485,359) (171,216) -       (15,785,602) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,110,973 44,750,424 243,969 2,179,000 48,284,366 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร ์
 ระหว่ำงติดตัง้ 

 บำท 
  

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

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 895,050 

  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี 895,050 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 1,283,950 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 2,179,000 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน 2,179,000 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -       

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 2,179,000 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรพัย/์(หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) 

 

สินทรัพย์/(หนี้สิน)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 5,785,225 1,418,730 -       -       
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 62,068,889 53,287,558 203,383 107,501 
 67,854,114 54,706,288 203,383 107,501 
     

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (841,275) (2,498,386) -       (3,124,064) 
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน (49,495,519) (45,878,339) -       (1,574,709) 
 (50,336,794) (48,376,725) -       (4,698,773) 
     

สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
   (สุทธ)ิ 17,517,320 6,329,563 203,383 (4,591,272) 
     

สินทรพัย/์(หน้ีสิน)     
   ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ)     
   ท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
   - สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 56,055,686 43,806,330 203,383 -       
   - หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (38,538,366) (37,476,767) -       (4,591,272) 

 17,517,320 6,329,563 203,383 (4,591,272) 
 

สินทรพัย์/(หนี้สิน)ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ค ำนวณจำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวตำมวธิหีนี้สนิโดยใชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละ 20 
 

สนิทรพัย์/(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
ดงันี้  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 6,329,563 16,964,654 (4,591,272) 10,465 
เพิม่/(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 34) 11,459,935 (9,804,798) 4,745,565 (4,691,096) 
เพิม่/(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (272,178) (830,293) 49,090 89,359 
ยอดคงเหลอืปลำยปี 17,517,320 6,329,563 203,383 (4,591,272) 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรพัย/์(หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
สนิทรพัย์/(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
ดงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

  ภำษีเพ่ิม/(ลด)ใน  

  1 มกรำคม   ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562 ก ำไรหรือขำดทุน  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 2,060,538 (837,120) -       1,223,418 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยถ์ำวรเนื่องจำกไฟไหม ้ -       160,878 -       160,878 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิทีย่งัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน 5,695,864 (2,398,450) -       3,297,414 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของงำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 5,735,343 -       -       5,735,343 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่อมรำคำทำงบญัชแีละ     
   ทำงภำษขีองอำคำรและอุปกรณ์ 21,761,025 14,349,340 -       36,110,365 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำตดัจ ำหน่ำยทำงบญัชแีละ     
   ทำงภำษขีองสทิธสิำยส่ง 226,807 122,663 -       349,470 

ประมำณกำรหนี้สนิจำกขอ้ตกลงสมัปทำน 2,970,443 2,073,688 -       5,044,131 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทนุทำงกำรเงนิทำงบญัชแีละ     
   ทำงภำษขีองเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,726,730 (1,400,513) -       326,217 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 716,158 291,661 (272,178) 735,641 
ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั -       374,478 -       374,478 

ขำดทุนสะสมทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไป 13,813,380 683,379 -       14,496,759 

 54,706,288 13,420,004 (272,178) 67,854,114 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ (26,125,101) (5,864,408) -       (31,989,509) 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงมลูค่ำทำงบญัชแีละทำงภำษ ี     
   ของสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน (5,158,321) (3,324,318) -       (8,482,639) 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทนุทำงกำรเงนิทำงบญัชแีละ     
   ทำงภำษขีองเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (269,565) 173,492 -       (96,073) 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทนุทำงกำรเงนิทำงบญัชแีละ     

   ทำงภำษขีองค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มื (16,823,738) 7,055,165 -       (9,768,573) 

 (48,376,725) (1,960,069) -       (50,336,794) 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 6,329,563 11,459,935 (272,178) 17,517,320 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรพัย/์(หน้ีสิน)ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
สนิทรพัย์/(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
ดงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

  ภำษีเพ่ิม/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม   ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2561 ก ำไรหรือขำดทุน  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2561 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 2,077,490 (16,952) -       2,060,538 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิทีย่งัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน 5,658,250 37,614 -       5,695,864 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของงำนระหว่ำงก่อสรำ้ง -       5,735,343 -       5,735,343 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่อมรำคำทำงบญัชแีละ     
   ทำงภำษขีองอำคำรและอุปกรณ์ 8,101,510 13,659,515 -       21,761,025 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำตดัจ ำหน่ำยทำงบญัชแีละ     
   ทำงภำษขีองสทิธสิำยส่ง 104,287 122,520 -       226,807 
ประมำณกำรหนี้สนิจำกขอ้ตกลงสมัปทำน 1,549,458 1,420,985 -       2,970,443 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทนุทำงกำรเงนิทำงบญัชแีละ     
   ทำงภำษขีองเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2,413,104 (686,374) -       1,726,730 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 1,212,788 333,663 (830,293) 716,158 
ขำดทุนสะสมทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไป 15,078,530 (1,265,150) -       13,813,380 

 36,195,417 19,341,164 (830,293) 54,706,288 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ (1,300,059) (24,825,042) -       (26,125,101) 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงมลูค่ำทำงบญัชแีละทำงภำษ ี     
   ของสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน (2,781,927) (2,376,394) -       (5,158,321) 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทนุทำงกำรเงนิทำงบญัชแีละ     
   ทำงภำษขีองเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (471,571) 202,006 -       (269,565) 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทนุทำงกำรเงนิทำงบญัชแีละ     
   ทำงภำษขีองค่ำใชจ้ำ่ยทำงตรงในกำรกูย้มื (14,677,206) (2,146,532) -       (16,823,738) 

 (19,230,763) (29,145,962) -       (48,376,725) 

สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 16,964,654 (9,804,798) (830,293) (6,329,563) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรพัย/์(หน้ีสิน)ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
สนิทรพัย์/(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
ดงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ภำษีเพ่ิม/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม   ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562 ก ำไรหรือขำดทุน  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2562 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 107,501 46,792 49,090 203,383 

 107,501 46,792 49,090 203,383 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำธรรมเนียมหุน้กู ้ (4,698,773) 4,698,773 -       -       

 (4,698,773) 4,698,773 -       -       

สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (4,591,272) 4,745,565 49,090 203,383 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ภำษีเพ่ิม/(ลด)ใน  

  1 มกรำคม   ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2561 ก ำไรหรือขำดทุน  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 10,465 7,677 89,359 107,501 

 10,465 7,677 89,359 107,501 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     

ค่ำธรรมเนียมหุน้กู ้ -       (4,698,773) -       (4,698,773) 

 -       (4,698,773) -       (4,698,773) 

สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 10,465 (4,691,096) 89,359 (4,591,272) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรพัย/์(หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชอีนัเกดิจำกขำดทุน
สะสมทำงภำษทีีส่ำมำรถยกไปเพื่อหกักลบก ำไรทำงภำษใีนอนำคตได ้ตำมรำยละเอยีดขำ้งล่ำงนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ขำดทุนทำงภำษทีีจ่ะสิน้สุดเวลำหกักลบปี     
   - พ.ศ. 2561 -       84,966,831 -       -       
   - พ.ศ. 2562 14,614,666 30,748,236 -       -       
   - พ.ศ. 2563 99,856,431 101,006,952 -       -       
   - พ.ศ. 2564 228,285,729 228,285,729 -       -       
   - พ.ศ. 2565 153,066,089 153,066,089 -       -       
   - พ.ศ. 2566 200,766,243 200,766,243 30,148,460 30,148,460 
   - พ.ศ. 2567 236,567,876 -       176,932,613 -       
 933,157,034 798,840,080 207,081,073 30,148,460 
     

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   (หำกบนัทกึ) 186,631,407 159,768,016 41,416,215 6,029,692 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัขำดทุนสะสมทำงภำษีไม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ก ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้  
 

19 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค่ำเช่ำทีด่นิจ่ำยล่วงหน้ำทีจ่ะถงึก ำหนด     
   เกนิกว่ำหนึ่งปี - บุคคลและกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 36 ก)) 11,027,857 -       -       -       
เงนิมดัจ ำ     
   - กจิกำรอื่น 1,006,852 518,852 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก)) 257,005 -       257,005 -       

 12,291,714 518,852 257,005 -       
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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20 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 11  31,434,020 -       -       
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 227,400,000 337,613,000 -       -       

 227,400,011 369,047,020 -       -       

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิเบิกเกินบัญชีธนำคำรมดีอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ MOR ต่อปี (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 
MOR ต่อปี) และใชห้ลกัทรพัย์ค ้ำประกนัร่วมกบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 25)   
 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิในสกุลเงนิบำททีใ่ชห้ลกัทรพัย์ค ้ำประกนัร่วมกบัเงนิกูย้มื
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 25) มดีอกเบี้ยในอตัรำร้อยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 90 วนั 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี ถงึรอ้ยละ MLR และมกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 90 วนั) 
 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิมรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ยอดคงเหลอืตน้ปี 337,613,000 293,904,000 -       -       
เงนิกูเ้พิม่ระหว่ำงปี 1,724,039,000 1,962,079,000 -       -       
จ่ำยช ำระระหว่ำงปี (1,834,252,000) (1,918,370,000) -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยปี 227,400,000 337,613,000 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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21 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 22,661,632 42,288,646 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก)) 17,351,746 15,370,268 -       -       
เจำ้หนี้กำรคำ้ค่ำก๊ำซ - กจิกำรอื่น 105,180,205 228,108,011 -       -       
เจำ้หนี้ค่ำหุน้ - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหต ุ36 ก)) -       15,000,000 -       -       
เจำ้หนี้อืน่     
   - กจิกำรอื่น 31,460,124 31,694,203 4,073,018 5,560,620 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก)) 3,298,039 4,116,419 -       -       
เจำ้หนี้จำกกำรซือ้สนิทรพัยถ์ำวร     
   - กจิกำรอื่น 8,976,961 5,586,746 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก) 2,227,610 -       -       -       
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 27,115,380 34,652,297 2,009,715 4,430,514 
โบนสัคำ้งจ่ำย 10,100,000 5,500,000 3,630,000 5,500,000 
ค่ำตอบแทนกำรใชหุ้น้เป็นหลกัประกนัคำ้งจ่ำย     
   (หมำยเหตุ 36 ก) ) และ 38.2) 825,738 -       -       -       
ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย     
   - กจิกำรอื่น 1,374,914 1,273,530 -       -       
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก)) -       213,652 -       -       
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำคำ้งจ่ำย     
   - กจิกำรอื่น 13,958,518 12,352,117 -       -       
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย     
   - สถำบนักำรเงนิ 523,126 15,529,580 -       3,073,972 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก)) -       -       -       273,374 
เงนิรบัลว่งหน้ำ     
   - ค่ำเช่ำพืน้ทีต่ ัง้เสำสญัญำณ - กจิกำรอื่น 13,158 13,158 -       -       
   - ค่ำเช่ำทีด่นิ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
    (หมำยเหตุ 36 ก)) 57,233 57,154 -       -       
เงนิประกนัผลงำน     
   - กจิกำรอื่น 606,967 10,602 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ก)) 3,560,195 221,427 -       -       
เงนิค ้ำประกนัพนักงำน 127,500 150,000 -       -       
 249,419,046 412,137,810 9,712,733 18,838,480 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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22 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจำ่ย 6,941,350 3,284,003 3,952,988 1,240,386 
เงนิประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย 894,464 1,053,096 49,790 47,600 
ภำษธีรุกจิเฉพำะคำ้งจ่ำย 59,786 15,502 -       -       

 7,895,600 4,352,601 4,002,778 1,287,986 

 
23 ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรงุโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำน 

 
ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำนมรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
ดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 17,292,000 7,747,289 -       -       
ประมำณกำรหนี้สนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้ 7,928,655 9,544,711 -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยปี 25,220,655 17,292,000 -       -       

 
24 หน้ีสินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) 

 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำอุปกรณ์ 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีด ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ 571,472 974,864 -       -       
หกั  ดอกเบี้ยจ่ำยรอกำรตดับญัช ี (14,068) (39,529) -       -       
 557,404 935,335 -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (390,720) (377,931) -       -       
 166,684 557,404 -       -       
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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24 หน้ีสินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน (สทุธิ) (ต่อ) 

 
จ ำนวนเงินขัน้ต ่ ำที่ต้องจ่ำยทัง้สิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินข้ำงต้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  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 168,080 571,472 -       -       

 571,472 974,864 -       -       
 
25 เงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2,818,176,171 6,004,799,930 -       -       
ผลกระทบจำกกำรค ำนวณเงนิกูย้มื     
   ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 306,378 7,278,624 -       -       
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกู้ยมืรอตดัจ่ำย (50,982,868) (60,624,828) -       -       
 2,767,499,681 5,951,453,726 -       -       
     

หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (856,178,343) (747,059,404)      -       -       

 1,911,321,338 5,204,394,322 -       -       

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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25 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ยอดคงเหลอืตน้ปี 5,951,453,726 8,229,008,091 -       -       
กระแสเงนิสด:     
   เงนิกู้เพิม่ระหว่ำงปี 124,360,577 307,289,423 -       -       
   จ่ำยช ำระระหว่ำงปี (871,704,335) (1,010,179,522) -       -       
   จ่ำยช ำระก่อนครบก ำหนดสญัญำ (2,439,280,000) -       -       -       
   จ่ำยช ำระครบก ำหนดสญัญำ -       (1,585,000,000) -       -       
   ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกู้ยมืจ่ำย (2,140,000) (5,000,000) -       -       
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด:     
   ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มื     
      รอตดัจ่ำย 11,781,959 17,761,203 -       -       
   ผลกระทบจำกกำรค ำนวณเงนิกู้ยมื     
      ตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ (6,972,246) (2,425,469) -       -       
     

ยอดคงเหลอืปลำยปี 2,767,499,681 5,951,453,726 -       -       

 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่้องจ่ำยทัง้สิ้นภำยใต้สญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิขำ้งต้น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 895,461,900 758,143,759 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,702,801,083 2,722,715,383 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 5 ปี 219,913,188 2,523,940,788 -       -       
     

 2,818,176,171 6,004,799,930 -       -       
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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25 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำเงนิกูด้งันี้  
 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ เงินกู้ยมืคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        

1 460.1  549.9 เพื่อ Refinance จำกแหลง่เงนิกูเ้ดมิ 874.0 MLR ลบ รอ้ยละ 0.50 ถงึ 1.00 ต่อปี 
ต่อมำมกีำรแกไ้ขสญัญำสนิเชื่อ ครัง้ที่ 
5 โดยก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหม่ ซึง่มี

เงื่อนไขว่ำ 
1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำมแต่งตัง้ 

Underwriter ในกำร IPO ของบรษิทัฯ 
: MLR ลบรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 

2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบรอ้ยละ 
1.75 ต่อปี 

สญัญำลงวนัที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ช ำระเงินต้น
และดอกเบี้ย เป็นรำยเดือน โดยช ำระ ณ วันท ำกำร 
วันสุดท้ำยของทุกเดือน เงินต้น ช ำระตำมงวด 
ทีก่ ำหนดไวร้วมทัง้สิน้ 120 งวด 
 

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่1 และ 2 มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั : 
1)  โดยทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของบรษิทั (หมำยเหตุ 14 และ 15) 
2)  โดยสญัญำค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัและกจิกำรที ่
      เกีย่วขอ้งกนัคอื บรษิทั ชยัโย เอเอ จ ำกดั อย่ำงไรก ็
      ตำม มหีนังสอืลงวนัที ่11 เมษำยน พ.ศ. 2561 ปลด 
      ภำระค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัและ กจิกำรที ่ 
      เกีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวแล้ว 
3)  โดยหุน้จดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 13) 
4)  โดยสมุดบญัชคีู่ฝำกเงนิของบรษิทั (หมำยเหตุ 8) 
5)  โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
6)  โดยหนังสอืมอบอ ำนำจรบัเงนิตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
7)  โดยกำรโอนสทิธติำมสญัญำเกี่ยวกบัโครงกำร 
      โรงไฟฟ้ำอ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุร,ี โพนทอง  
      จงัหวดัรอ้ยเอด็และอ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุร ี
8)  โดยกำรจดัท ำสญัญำประกนัภยั 
9)  โดยกำรจดัท ำสญัญำจ ำน ำตรำสำรกำรลงทุน(ถำ้ม)ี 
10) โดยมอบสทิธติำมสญัญำเช่ำทีด่นิเฉพำะสญัญำ 
     เงนิกูร้ำยกำรที ่2 
11) โดยสทิธเิรยีกรอ้งตำมหนังสอืค ้ำประกนัเฉพำะ 
      สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่2  
12) สญัญำมอบสทิธใินเงนิฝำกเป็นหลกัประกนัธุรกจิ 

2 490.4  543.6 เพื่อช ำระค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้งและ 
ช ำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ชวีมวลบ่อพลอย 

659.0 สนิเชื่อเพื่อช ำระค่ำใชจ้่ำย 
ในกำรก่อสรำ้งวงเงนิที ่1  

ใชอ้ตัรำดอกเบี้ย MLR ลบรอ้ยละ 
0.50 ถงึ 0.75 ต่อปี สนิเชื่อเพื่อกำร
ช ำระภำษมีลูค่ำเพิม่วงเงนิที ่2  

ใชอ้ตัรำดอกเบี้ย MLR ลบรอ้ยละ 
0.50 ต่อปี ต่อมำมกีำรแกไ้ขสญัญำ
สนิเชื่อ ครัง้ที ่2 โดยก ำหนดอตัรำ
ดอกเบี้ยใหม่ ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ  

1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำมแต่งตัง้ 
Underwriter ในกำร IPO ของบรษิทัฯ : 

MLR ลบ ร้อยละ 2.50 ต่อปี  
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบ รอ้ยละ 

1.75 ต่อปี 

สญัญำลงวันที่ 6 กันยำยน พ.ศ. 2559 ช ำระเงินต้น
และ ดอกเบี้ย เป็นรำยเดือน โดยช ำระ ณ วนัท ำกำร 
วันสุดท้ ำยของทุกเดือน เงินต้น ช ำระตำมงวด 
ทีก่ ำหนดไว ้รวมทัง้สิน้ 120 งวด 
 

วงเงินที่  2 ช ำระคืนเงินต้นครัง้เดียวทัง้จ ำนวน
ภำยใน 24 เดือน หลงัจำกวนัที่เบิกเงินกู้ครัง้แรก
หรือภำยในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนสิงหำคม 
พ.ศ. 2561 และช ำระดอกเบี้ยเป็นรำยเดือน โดยมี
ก ำหนดช ำระนับจำกวนัทีเ่บกิเงนิกูค้รัง้แรก 
 

        

รวม 950.5  1,093.5      



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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25 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำเงนิกูด้งันี้ (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        

1 159.1  219.1 เพื่อใชใ้นโครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติ
กระแสไฟฟ้ำ ต ำบลโชคชยั อ ำเภอโชคชยั  
จงัหวดันครรำชสมีำ  

520.0 MLR ถงึ MLR ลบรอ้ยละ 
1.00 ต่อปี 

ต่อมำมกีำรแกไ้ขสญัญำ
สนิเชื่อครัง้ที ่8 โดยก ำหนด

อตัรำดอกเบี้ยใหม่  
ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ 

1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำม
แต่งตัง้ Underwriter ในกำร 

IPO ของบรษิทัฯ :          
MLR ลบรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบ

รอ้ยละ 1.75 ต่อปี 

สญัญำลงวนัที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2554 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดอืน โดยเริ่มช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดือนถัด 
จำกเดือนที่ผู้กู้เบิกเงินกู้ตำมสัญญำครัง้แรก และ
สญัญำเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ลงวนัที่ 28 มนีำคม พ.ศ. 2556 
ช ำระคืนเงินต้นเป็นรำยงวด 3 เดือนโดยมีก ำหนด
ช ำระคนืเงนิต้นตัง้แต่เดอืนมถุินำยน พ.ศ. 2556 ถึง
เดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2565 
 

สัญญ ำเพิ่ ม เติ มครั ้งที่  4 ลงวันที่  22 เมษำยน  
พ.ศ. 2558 ช ำระคืนเงินต้นเป็นรำยเดือน โดยมี
ก ำหนดเริ่มช ำระคืนเงินต้นตั ้งแต่เดือนเมษำยน  
พ.ศ 2558 ถงึเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2565 
 

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่1 และ 2 มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั : 
 

1) โดยทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของบรษิทั (หมำยเหตุ 15) 
2) โดยกรรมกำรบรษิทั 
 อย่ำงไรกต็ำม มหีนังสอืลงวนัที ่11 เมษำยน พ.ศ. 2561 

ปลดภำระค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัแลว้ 
3) โดยหุน้จดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 13) 
4) โดยสมุดบญัชคีู่ฝำกเงนิของบรษิทั (หมำยเหตุ 8) 
5) โดยกำรโอนสทิธเิรยีกรอ้งต่อบุคคลภำยนอกทัง้หมด

ใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิ 
6) โดยกำรจดัท ำสญัญำประกนัภยั 
7) สญัญำมอบสทิธใินเงนิฝำกเป็นหลกัประกนัธุรกจิ 

        

2 135.0  195.0 เพื่อใชใ้นโครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำ 
ต ำบลตำนี อ ำเภอปรำสำท จงัหวดัสุรนิทร์  

540.0 MLR ถงึ MLR ลบรอ้ยละ 
1.00 ต่อปี 

ต่อมำมกีำรแกไ้ขสญัญำ
สนิเชื่อครัง้ที ่8 โดยก ำหนด

อตัรำดอกเบี้ยใหม่  
ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ 

1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำม
แต่งตัง้ Underwriter ในกำร 

IPO ของบรษิทัฯ :          
MLR ลบรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบ

รอ้ยละ 1.75 ต่อปี 

สญัญำลงวนัที ่11 ตุลำคม พ.ศ. 2554 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดอืน โดยเริ่มช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดือนถัด 
จำกเดือนที่ ผู้กู้ เบิก เงินกู้ต ำมสัญญ ำครัง้แรก  
และสัญญำเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ลงวันที่ 28 มีนำคม 
พ.ศ. 2556 ช ำระคืนเงินต้นเป็นรำยงวด 3 เดือน 
โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นตัง้แต่เดือนมีนำคม 
พ.ศ. 2556 ถงึเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2565 
 

สัญญ ำเพิ่ม เติมครัง้ที่  4 ลงวันที่  22 เมษำยน  
พ.ศ. 2558 ช ำระคืนเงินต้นเป็นรำยเดือน โดยมี
ก ำหนดเริ่มช ำระคืนเงินต้นตัง้แต่เดือนเมษำยน  
พ.ศ 2558 ถงึเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2565 
 

 

        

รวม 294.1  414.1      



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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25 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำเงนิกูด้งันี้ (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ ์คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั  
 

สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        

1 ก) 253.4  305.9 
 

เพื่อใชจ้ำ่ยคนืเงนิกู ้และดอกเบี้ยทีกู่ม้ำเพื่อใชใ้น
โครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำ  
อ ำเภอศรเีชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคำย 

 480.0 MLR ลบ รอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
ต่อมำมกีำรแกไ้ขสญัญำ

สนิเชื่อครัง้ที ่4 โดยก ำหนด
อตัรำดอกเบี้ยใหม่  
ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ 

1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำม
แต่งตัง้ Underwriter ในกำร 

IPO ของบรษิทัฯ :          
MLR ลบรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบ

รอ้ยละ 1.75 ต่อปี 
 

สญัญำลงวนัที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2558 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดอืน โดยเริม่ช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดอืนทีผู่้กู้
เบิกเงินกู้ตำมสญัญำครัง้แรก ช ำระคืนเงนิต้นเป็น 
รำยงวดทัง้สิน้ 120 งวด โดยมกี ำหนดช ำระคนืเงนิต้น
ตัง้แต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธนัวำคม  
พ.ศ. 2567 
 

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่1ก) และ 1ข) มหีลกัทรพัย ์
ค ้ำประกนั : 
1)  โดยทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของบรษิทั (หมำยเหตุ 15) 
2)  โดยจ ำน ำหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 13) 
3)  โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
4)  โดยหนังสอืมอบอ ำนำจรบัเงนิตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
5)  โดยกำรโอนสทิธติำมสญัญำเกี่ยวกับโครงกำรภำยใต้

สญัญำซื้อขำยและตดิตัง้เครื่องจกัรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
6)  โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำประกนัภยั 
7)  โดยสัญญำค ้ำประกันโดยกรรมกำรบริษัทและ

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัคอืบรษิทั ชยัโย เอเอ จ ำกดั 
อย่ำงไรกต็ำม มหีนังสอืลงวนัที ่11 เมษำยน พ.ศ. 2561 
ปลดภำระค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัและกจิกำร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวแลว้ 

8)  โดยโอนสทิธแิละจ ำน ำในบญัชเีงนิฝำกของบรษิัท 
 (หมำยเหตุ 8) 

9)  โดยจ ำน ำตรำสำรกำรลงทุนของบรษิทั (ถำ้ม)ี 
10) สญัญำมอบสทิธใินเงนิฝำกเป็นหลกัประกนัธุรกจิ 
 
 

1 ข) 341.1  396.6 
 

เพื่อใชใ้นโครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำ 
อ ำเภอสรินิธร จงัหวดัอุบลรำชธำนี 

 545.0 MLR ลบ รอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
ต่อมำมกีำรแกไ้ขสญัญำ

สนิเชื่อครัง้ที ่4 โดยก ำหนด
อตัรำดอกเบี้ยใหม่  
ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ 

1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำม
แต่งตัง้ Underwriter ในกำร 

IPO ของบรษิทัฯ :          
MLR ลบรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบ

รอ้ยละ 1.75 ต่อปี 
 

สญัญำลงวนัที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2558 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดือน โดยเริม่ช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดือนที่ผู้กู้
เบิกเงินกู้ตำมสัญญำครัง้แรก ช ำระคืนเงินต้นเป็น 
รำยงวดทัง้สิ้น 120 งวด โดยมกี ำหนดช ำระคืนเงนิต้น
ตั ้งแต่ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 โดยทั ้งนี้ ต้อง 
ช ำระเงินกู้ทัง้หมดที่เบิกใช้ภำยในเดือนสิงหำคม 
พ.ศ. 2568 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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25 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำเงนิกูด้งันี้ (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั (ต่อ) 
สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำช ำระคนื หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        

2 358.1  447.6 เพื่อใชใ้นโครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติ
กระแสไฟฟ้ำโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดั
ขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรูปขยะมลูฝอยเป็น
พลงังำนไฟฟ้ำ ต ำบลโนนท่อน อ ำเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแก่น 

 615.0 MLR ลบ รอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
ต่อมำมกีำรแกไ้ขสญัญำ

สนิเชื่อครัง้ที ่2 โดยก ำหนด
อตัรำดอกเบี้ยใหม่  
ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ 

1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำม
แต่งตัง้ Underwriter ในกำร 

IPO ของบรษิทัฯ :          
MLR ลบรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบ

รอ้ยละ 1.75 ต่อปี 
 
 
 

สญัญำลงวนัที่ 4 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดือน โดยเริ่มช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดือนที่
เบิกเงนิกู้ตำมสญัญำครัง้แรก ช ำระคนืเงนิต้นเป็นงวด
ทัง้สิ้น 84 งวด โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นตัง้แต่
เดอืนที่ 3 นับจำกวนัที่เริม่ขำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์หรือ
ตุลำคม พ.ศ. 2559 แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดก่อน 
โดยทัง้นี้ต้องช ำระเงินกู้ทัง้หมดภำยใน 87 เดือน 
นับจำกวนัเริ่มขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ หรือภำยใน
ระยะเวลำ 99 เดอืน นับจำกวนัช ำระเงนิต้นครัง้แรก 
หรอืภำยในเดอืนตุลำคมพ.ศ. 2566 แล้วแต่เหตุกำรณ์
ใดจะเกดิก่อน 
 

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่2 มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั : 
1)  โดยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทั (หมำยเหตุ 15) 
2)  โดยจ ำน ำหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 13) 
3)  โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
4)  โดยหนังสอืมอบอ ำนำจรบัเงนิตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
5)  โดยกำรโอนสทิธกิำรเช่ำภำยใตส้ญัญำเช่ำอำคำรและ 
      สิง่ก่อสรำ้ง สญัญำเช่ำทีด่นิ และสทิธภิำยใตส้ญัญำ 
      จำ้งเหมำก่อสรำ้งโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะ   
      มลูฝอย และสญัญำซื้อขำยและตดิตัง้เครื่องจกัรของ 
     โครงกำร และสญัญำเกีย่วกบัโครงกำร 
6)  โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำประกนัภยั 
7) โดยสญัญำค ้ำประกนัโดยกรรมกำรและและกจิกำรที ่
      เกีย่วขอ้งกนัคอื บรษิทั ชยัโย เอเอ จ ำกดั และบรษิทั  
      โกลบลั วูด้ชพิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

 อย่ำงไรกต็ำม มหีนังสอืลงวนัที ่11 เมษำยน พ.ศ.2561 
 ปลดภำระค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัและกจิกำรที ่ 
 เกีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวแลว้ 

8)  โดยโอนสทิธแิละจ ำน ำในบญัชเีงนิฝำกของบรษิทั  
  (หมำยเหตุ 8) 
9)  โดยจ ำน ำตรำสำรกำรลงทุนของบรษิทั (ถำ้ม)ี 
10) โดยสญัญำใหก้ำรสนับสนุนกำรเงนิจำก บรษิทั แอ๊ดวำนซ์  
       อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี  
       เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี  
       เพำเวอร ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี  
       เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (หมำยเหตุ 38.2) 
11) สญัญำมอบสทิธใินเงนิฝำกเป็นหลกัประกนัธุรกจิ 

       

        

 952.6  1,150.1      

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

84 

 
25 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำเงนิกูด้งันี้ (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        

1 388.7  2,754.6 เพื่ อ ใช้ ในโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิต
กระแสไฟ ฟ้ ำ  ต ำบ ล เกำะข นุน  อ ำ เภ อ 
พนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

 2,940.0 MLR ลบรอ้ยละ 0.50  
ถงึ 1.00 ต่อปี 

ต่อมำไดร้บัหนังสอืผ่อนผนั 
เลขที ่AAA-FA012/2019  
ลงวนัที่ 1 ก.ค. 62 ก ำหนด
อตัรำดอกเบี้ยใหม่ โดยมี

เงื่อนไขว่ำ 
1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำม
แต่งตัง้ Underwriter ในกำร 

IPO ของบรษิทัฯ : MLR  
ลบรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบ
รอ้ยละ 1.50 ต่อปี 

 

สญัญำลงวนัที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 ช ำระดอกเบี้ยเป็น
รำย เดื อน  โดย เริ่ม ช ำระครั ้งแรกตั ้ งแ ต่  6 เดื อน 
ถัดจำกวันที่ผลิตกระแสไฟฟ้ำจ ำหน่ำยครัง้แรก โดยมี
ก ำห น ด ช ำ ร ะคื น เงิน ต้ น ค รั ้ง แ รก ไม่ เกิ น วัน ที ่ 
30 มถุินำยน พ.ศ. 2560 
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั แอ๊ดวำนซ ์อะโกร เอเชยี จ ำกดั 
ครัง้ที่ 10/2562 เมื่อวนัที่ 12 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มมีตอินุมตัิ
ให้ช ำระคนืเงนิกู้ยมืก่อนก ำหนดให้แก่ สถำบันกำรเงนิแห่ง
หนึ่งตำมสญัญำสินเชื่อ ฉบับลงวนัที่ 3 เมษำยน พ.ศ.2558 
โดยกำรน ำเงนิที่ได้จำกกำรกู้ยมืจำกบรษิทั เอเชยี คลนี เอ็น
เนอร์จี้ จ ำกดั มำช ำระเงนิกู้ยมืดงักล่ำว ทัง้นี้ภำยใต้เงื่อนไข
ว่ำ บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกัด จะต้องเข้ำแก้ไข
สญัญำสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิผู้ให้สนิเชื่อฉบบัเดมิเพื่อให้
กลุ่มบรษิัทฯไม่มคีวำมเสี่ยง เกี่ยวกับควำมพร้อมของแหล่ง
เงินทุนที่จะน ำมำใช้ลงทุนในโครงกำรใหม่ตำมวตัถุประสงค์
กำรใชเ้งนิจำกกำรขำยหุ้นเพิม่ทุนทีเ่สนอขำยให้กบัประชำชน
ทัว่ไปครัง้แรกของบริษัทฯ โดยเมื่อวนัที่ 26 ธนัวำคม พ.ศ. 
2562 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ได้จ่ำยช ำระเงนิ
กู้ยืมระยะยำวตำมสญัญำข้ำงต้นก่อนครบก ำหนดบำงส่วน
เป็นจ ำนวน 2,240,000,000 บำท และเมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์
พ.ศ.2563 บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกัด ได้เข้ำท ำ
สญัญำแกไ้ขสญัญำสนิเชื่อฉบบัลงวนัที ่3 เมษำยน พ.ศ.2558 
ข้ำงต้น พร้อมช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่เหลือทัง้
จ ำนวน 

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่1 และ 2 มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั : 
1) โดยทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของบรษิทั (หมำยเหตุ 15) 
2) โดยสญัญำค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัและกจิกำรที่

เกีย่วขอ้งกนัคอื บรษิทั ชยัโย เอเอ จ ำกดั 
อย่ำงไรก็ตำม มีหนังสือลงวันที่  11 เมษำยน พ.ศ. 
2561 ปลดภำระค ้ำประกันโดยกรรมกำรบริษัทและ
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักลำ่วแล้ว 

3) โดยกำรโอนสทิธติำมสญัญำ EPC, O&M, สญัญำเช่ำ, ก๊ำซ, 
สญัญำซื้อขำยกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 

4) โดยหุน้จดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 13) 
5) โดยสมุดบญัชคีู่ฝำกเงนิของบรษิทั (หมำยเหตุ 8) 
6) โดยกำรโอนสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภำยนอกทัง้หมด

ใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิ 
7) โดยกำรจดัท ำสญัญำประกนัภยั 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

85 

 
25 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำเงนิกูด้งันี้ (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        

2 -  69.2 เพื่อใชใ้นกำรพฒันำโครงกำรโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำ 
ของบริษัทย่อยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี ้
จ ำกดั จ ำนวน 8 บรษิทั และใชเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยส ำหรบั
กำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็น
เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

 400.0 MLR ลบรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
ต่อมำไดร้บัหนังสอืผ่อนผนั 
เลขที ่AAA-FA012/2019  
ลงวนัที่ 1 ก.ค. 62 ก ำหนด
อตัรำดอกเบี้ยใหม่ โดยมี

เงื่อนไขว่ำ 
1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำม
แต่งตัง้ Underwriter ในกำร 

IPO ของบรษิทัฯ : MLR  
ลบรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบ
รอ้ยละ 1.50 ต่อปี 

สัญญำลงวันที่  28 มีนำคม พ.ศ. 2561 ช ำระดอกเบี้ย 
ทุกเดือนพร้อมเงินต้นและดอกเบี้ยของสัญญำเงินกู้
รำยกำรที ่1 และช ำระเงนิตน้หลงัครบก ำหนดตำมสญัญำ  
 
 

 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั และบรษิทัย่อย
ของบรษิทั เอเชยี คลนี เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด อกีจ ำนวน 
8 บรษิทั ร่วมลงนำมในหนังสอืยนิยอมไม่ก่อหลกัประกนั 
(Negative Pledge Undertaking Letter) 

        

รวม 388.7  2,823.8      



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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25 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำเงนิกูด้งันี้ (ตอ่) 
 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั 
 

สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ลำ้นบำท)    
1 ก)  188.8  223.4 

 
เพื่อ Refinance จำกแหลง่เงนิกูเ้ดมิ  358.5 MLR ลบ รอ้ยละ 1.00 ต่อปี 

ต่อมำมกีำรแกไ้ขสญัญำ
สนิเชื่อครัง้ที ่5 โดยก ำหนด

อตัรำดอกเบี้ยใหม่  
ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ 

1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำม
แต่งตัง้ Underwriter ในกำร 
IPO ของบรษิทัฯ : MLR ลบ

รอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบ

รอ้ยละ 1.75 ต่อปี 
 

สญัญำลงวนัที ่25 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2558 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดือน โดยเริ่มช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดือน 
ทีเ่บกิเงนิกู้ตำมสญัญำครัง้แรก ช ำระคนืเงนิต้นเป็น
รำยเดือนรวม 120 งวด เริ่มตั ้งแต่เดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2558 ถงึเดอืนกุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2568 
 

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่1 ก) และ 1 ข) มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั : 
1) โดยทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของบรษิทั (หมำยเหตุ 

14 และ 15) 
2) โดยจ ำน ำหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 13) 
3) โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
4) โดยหนังสือมอบอ ำนำจรบัเงินตำมสัญญำซื้อขำย

ไฟฟ้ำ 
5) โดยกำรโอนสิทธิตำมสัญญำเกี่ยวกับโครงกำร

โรงไฟฟ้ำอ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 
6) โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำประกนัภยั 
7) โดยสัญญำค ้ำประกันโดยกรรมกำรบริษัทและ

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัคอื บรษิทั ชยัโย เอเอ จ ำกดั 
 อย่ ำงไรก็ ตำม มีหนั งสือลงวันที่  11 เมษำยน  

พ.ศ. 2561 ปลดภำระค ้ำประกันโดยกรรมกำร
บรษิทัและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวแลว้ 

8) โดยโอนสทิธแิละจ ำน ำในบญัชเีงนิฝำกของบรษิทั 
(หมำยเหตุ 8) 

9) โดยจ ำน ำตรำสำรกำรลงทุนของบรษิทั (ถำ้ม)ี 
10) สญัญำมอบสทิธใินเงนิฝำกเป็นหลกัประกนัธุรกจิ 
 

1 ข)  43.5  51.4 
 

เพื่อช ำระดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 
ที่เกดิจำก Refinance และเพื่อให้กู้ยืมแก่บรษิัท 
เอเชยี คลนี เอ็นเนอร์จี ้จ ำกดั เพื่อใหก้ำรสนับสนุน
ทำงกำรเงนิในกำรพฒันำโครงกำรอื่นๆ 

 82.5   

        

  232.3  274.8      

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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25 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำเงนิกูด้งันี้ (ต่อ) 
 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ ไบโอ เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        

1       -  248.5 เพื่อใช้ในโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ 
และเครื่องจักร อุปกรณ์  และค่ำใช้จ่ ำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเถิน 
จงัหวดัล ำปำง 
 

 550.0 รอ้ยละ Prime Rate ลบ  
0.75 ต่อปี 

 

สัญญำลงวันที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 ช ำระ
ดอกเบี้ยเป็นรำยเดือน โดยเริ่มช ำระครัง้แรก
ตั ้งแต่ เดือนที่ เบิก เงินกู้ตำมสัญญำครัง้แรก  
ช ำระคืน เงินต้น เป็นรำย เดือนรวม  90 งวด 
เริม่ตัง้แต่เดอืนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ถึงเดอืน
เมษำยน พ.ศ. 2565  
 
โดยเมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท 
แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชีย จ ำกัด ได้จ่ำยช ำระเงิน
กูย้มืระยะยำวตำมสญัญำขำ้งตน้ก่อนครบก ำหนด
ทัง้จ ำนวนแลว้เป็นจ ำนวน 199,280,000 บำท 

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่1 มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนัดงันี้ : 
1) โดยทีด่นิ อำคำรและเครือ่งจกัรของบรษิทั (หมำยเหตุ 15) 
2) โดยจ ำน ำหุ้นสำมญัของบรษิทัไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 99 

ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 13) 
3) โดยโอนสทิธบิญัชเีงนิฝำกของบรษิทั (หมำยเหตุ 8) 
4) โดยหนงัสอืมอบอ ำนำจรบัเงนิตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
5) โดยกำรโอนสทิธกิำรรบัเงนิภำยใตห้นังสอืค ้ำประกนั 

ทีก่จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัคอื บรษิทั กู๊ดวลิล์ อนิโนเวชัน่ 
แอนด์ เอน็จเินยีร์ริง่ จ ำกดั ไดม้อบไวเ้ป็นหลกัประกนั
ต่อบรษิทั 

6) โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำประกนัภยั 
7) โดยสญัญำค ้ำประกนัโดยบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี 

เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

รวม       -  248.5      
        

 2,818.2  6,004.8      

 
กลุ่มกิจกำรอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดของสญัญำเงนิกู้ยืมซึ่งก ำหนดให้แต่ละบรษิัทต้องน ำที่ดิน อำคำรและเครื่องจกัรไปจดจ ำน ำและจ ำนองเป็นหลักประกนักำรกู้ยืม กำรกันเงินส ำรองตำมเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 
ที่ติดภำระค ้ำประกนัเพื่อกำรช ำระคืนเงนิต้นและจ่ำยดอกเบี้ยโดยเงนิส ำรองดงักล่ำวกนัจำกรำยได้ค่ำขำยไฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 8) รวมถึงกำรโอนสิทธิในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและกรมธรรม์ประกันภัยให้กบัสถำบันกำรเงนิ 
นอกจำกนี้ กลุ่มกจิกำรสำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไข ไดแ้ก่ กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ สดัสว่นกำรถอืหุน้และเงื่อนไขอื่นๆ ภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืกบัสถำบนักำรเงนิไดค้รบถ้วน 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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25 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวมรีำคำตำมบญัชแีละมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิกูย้มืระยะยำว - รำคำตำมบญัช ี 2,767,499,681 5,951,453,726 -        -        
เงนิกูย้มืระยะยำว - มลูคำ่ยุตธิรรม 2,686,782,611 5,771,860,672 -        -        

 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมที่ฝ่ำยบริหำร 
คำดว่ำกลุ่มบรษิทัจะต้องจ่ำย ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยเป็นอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงของธนำคำรพำณิชย์และจดัอยู่ใน
ขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยตุธิรรม 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบี้ยลอยตวั 2,818,176,171 6,004,799,930 -        -        

 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
     

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 3.87 ถงึ 4.42  4.94 ถงึ 5.54 -        -        
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

89 

 
25 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) (ต่อ) 

 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกออกมำใช้ 
 
วงเงินสินเชื่อของกลุ่มกิจกำรที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 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           
   - ระยะเวลำเบกิถอน           
    ภำยใน 1 ปี -       -       -       -       158,451,722 -       -       -       -       338,444,620 
   - ระยะเวลำเบกิถอน           
    เกนิกว่ำ 1 ปี 49,999,988 222,447,575 19,058,084 -       -       18,565,980 157,234,575 19,858,084 124,360,577 -       
 49,999,988 222,447,575 19,058,084 -       158,451,722 18,565,980 157,234,575 19,858,084 124,360,577 338,444,620 

 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิัทไม่มีสญัญำเงนิกู้ยมืกบัสถำบันกำรเงนิ จงึไม่มวีงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิก
ออกมำใช ้
 

26 หุ้นกู้ (สทุธิ) 
 
หุ้นกู้ (สุทธิ) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสทิธิ มีประกนั และมผีู้แทนผู้ถือหุ้น 
และผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน ซึง่ประกอบดว้ยรำยละเอยีด ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

หุน้กู ้(สุทธ)ิ -       1,476,506,135 -       1,476,506,135 
หกั ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดไถ่ถอน     
    ภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ -       (49,216,871) -       (49,216,871) 
 -       1,427,289,264 -       1,427,289,264 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

90 

 
26 หุ้นกู้ (สุทธิ) (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัหุน้กู ้(สุทธ)ิ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีด
ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำคำตำมบญัชตีน้ปี (สุทธ)ิ 1,476,506,135 -       1,476,506,135 -       
กระแสเงนิสด:     
     เงนิสดรบัจำกหุน้กู ้ -       1,500,000,000 -       1,500,000,000 
     ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก ำหนด (1,500,000,000) -       (1,500,000,000) -       
     ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กู ้  
       รอกำรตดับญัช ี -       (23,930,000) -       (23,930,000) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิชเ่งนิสด:     
     กำรตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรง     
       ในกำรออกหุน้กู ้ 23,493,865 436,135 23,493,865 436,135 

     รำคำตำมบญัชปีลำยปี (สุทธ)ิ -       1,476,506,135 -       1,476,506,135 

หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
         ภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ -       (49,216,871) -       (49,216,871) 

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

 
เมื่อวนัที่ 21 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรครัง้ที่ 8/2561 (หลงัแปรสภำพ) มมีติให้บรษิัทไถ่ถอนหุ้นกู ้
ก่อนครบก ำหนด จ ำนวน 50,000 หน่วย ในรำคำหน่วยละ 1,000 บำท บวกดว้ยดอกเบี้ยคำ้งรบั ในอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 6.80 
ต่อปี รวมเป็นเงนิไม่เกิน 50,400,000 บำท โดยค ำนวณดอกเบี้ยนับตัง้แต่ออกหุ้นกู้จนถึงวนัที่ซื้อหุ้นกู้คนื บรษิัทได้ท ำกำร 
ไถ่ถอนหุน้กูค้นืบำงส่วนไดใ้นเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 6 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ส่งหนังสอืแจ้งควำมประสงค์ขอใช้สทิธิช ำระคนืหุ้นกู้และไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
ก ำหนดทัง้จ ำนวน ส ำหรบัหุน้กู้มปีระกนัของบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 ซึ่งจะครบก ำหนดไถ่ถอนเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2563 จ ำนวน 
1,450,000 หน่วย รวมเป็นมูลค่ำ 1,450,000,000 บำท ซึ่งตำมข้อก ำหนดสทิธิ บริษัทสำมำรถใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
ก ำหนดไถ่ถอนได ้โดยบรษิทัไดด้ ำเนินกำรไถถ่อนหุน้กูด้งักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วเมื่อวนัที ่20 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนด จ ำนวน 1,500,000 หน่วย  
ในรำคำหน่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 1,500,000,000 บำท ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัอยู่ระหว่ำง
กำรปลดหลกัประกนัหุน้กู้ดงักล่ำว (หมำยเหตุ 38.2) 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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27 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

มลูค่ำปัจจุบนัภำระผกูพนัทีไ่ม่ไดจ้ดัใหม้กีองทุน 3,678,205 3,869,889 1,016,915 537,505 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,869,889 6,063,941 537,505 52,325 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 833,259 1,821,691 39,693 35,675 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีตำมพระรำชบญัญตั ิ     
   คุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ข 231,120 -       175,085 -       
ตน้ทุนดอกเบีย้ 104,828 232,828 19,183 2,710 
 5,039,096 8,118,460 771,466 90,710 
     

เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิภำยใต ้     
   กำรควบคมุเดยีวกนั (หมำยเหตุ 13) -       2,032,151 -       -       
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนั     
   ผลประโยชน์พนักงำน     
   ผล(ก ำไร)/ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
      ขอ้สมมตทิำงประชำกรศำสตร ์ (5,761) (3,414,263) 181 (294,708) 
   ผล(ก ำไร)/ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
      ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 118,401 335,950 52,400 (97,163) 
   ผล(ก ำไร)/ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (1,473,531) (3,202,409) 192,868 838,666 
 (1,360,891) (4,248,571) 245,449 446,795 
     

ยอดคงเหลอืปลำยปี 3,678,205 3,869,889 1,016,915 537,505 

 
เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะม ี
ผลบงัคบัใช้เมื่อพ้นก ำหนด 30 วนันับแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัได้แก่กำรชดเชยส ำหรบั
พนักงำนที่เกษียณอำยุและมีอำยุงำนมำกกว่ำ 20 ปี จะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนั ของอัตรำค่ำจ้ำงสุดท้ำยเป็น 400 วนั  
ของอตัรำค่ำจำ้งสุดทำ้ย ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนี้ไดบ้นัทกึเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนบรกิำรในอดตีในระหว่ำงปี 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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27 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชส้ ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

อตัรำคดิลด (รอ้ยละ)  1.18 ถงึ 2.15  1.78 ถงึ 3.53  1.43  2.55 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว ้     
   (รอ้ยละ)  2.16 ถงึ 5.76  2.34 ถงึ 5.83  5.76  5.83 
อตัรำกำรลำออกของพนักงำน (รอ้ยละ)  0.00 ถงึ 100.00  0.00 ถงึ 100.00   0.00 ถงึ 100.00  0.00 ถงึ 100.00 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภัย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร 
  ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้เน่ืองจำก 
 

 กำรเปล่ียนแปลง 
 ในข้อสมมติ 

 กำรเพ่ิมขึ้น 
 ของข้อสมมติ 
 บำท 

 กำรลดลง 
 ของข้อสมมติ 
 บำท 

    

อตัรำคดิลด  รอ้ยละ 0.50 (66,877) 70,384 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 0.50 65,118 (62,631) 
อตัรำกำรลำออกของพนักงำน  รอ้ยละ 0.50 (78,164) 82,711 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร 
  ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้เน่ืองจำก 
 

 กำรเปล่ียนแปลง 
 ในข้อสมมติ 

 กำรเพ่ิมขึ้น 
 ของข้อสมมติ 
 บำท 

 กำรลดลง 
 ของข้อสมมติ 
 บำท 

    

อตัรำคดิลด  รอ้ยละ 0.50 (59,037) 61,685 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 0.50 57,821 (55,976) 
อตัรำกำรลำออกของพนักงำน  รอ้ยละ 0.50 (63,469) 67,175 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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27 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมติหนึ่งขณะทีใ่ห้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำง
ปฏิบตัิสถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกดิขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณ
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนทีม่ตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบักำร
ค ำนวณหนี้สนิโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงในหลำยๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ โดยควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคญัคือกำร
เปลี่ยนแปลงในอตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรโดยอตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำลทีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิ
ของโครงกำรเพิม่สงูขึน้ 
 
ระยะเวลำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุของกลุ่มกิจกำรคอื 2 ปี ถึง 26 ปี  
(พ.ศ. 2561 : 2 ปี ถงึ 25 ปี) 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่มกีำรคดิลด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ 
พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 ผลประโยชน์เมือ่เกษียณอำยุ (บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 2,344,416 2,999,184 
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 2,215,591 1,610,883 
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 5 ปี 1,066,642 2,069,023 
 5,626,649 6,679,090 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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28 ทุนเรือนหุ้น 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนท่ีออกและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ 

ส่วนเกินมูลคำ่ 
หุ้นสำมญั 

 จ ำนวนหุ้น บำท จ ำนวนหุ้น บำท บำท 
      

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561  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  10,975,999,960 5,487,999,980 9,157,999,960 4,578,999,980 -       
      

เรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ -       -       1,018,000,000 509,000,000 3,896,006,978 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  10,975,999,960 5,487,999,980 10,175,999,960 5,087,999,980 3,896,006,978 
 

จำกกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้บรษิทัครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่14 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
 

• อนุมัติเปลี่ยนแปลงลดมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบริษัทจำกหุ้นละ 10.00 บำท เป็นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยกำร
เปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัจำก 1 หุน้เดมิเป็น 20 หุน้ใหม่ ท ำให้จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 457,899,998 หุ้น 
เป็นจ ำนวน 9,157,999,960 หุ้น บรษิัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงลดมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้กบักระทรวงพำณิชย์ 
เมื่อวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 

• อนุมตัใิห้เพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัทเพิม่ขึน้จ ำนวน 909,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียน 4,578,999,980 บำท เป็นทุน 
จดทะเบยีนใหม่ 5,487,999,980 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 1,818,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

 

เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ด ำเนินกำรออกหุ้นเพิ่มทุนตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที ่
1/2561 โดยกำรออกหุ้นใหม่จ ำนวน 1,018,000,000 หุ้นในมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยก ำหนดรำคำขำยหุ้นเพิ่มทุนที่
เสนอขำยใหก้บัประชำชนทัว่ไปครัง้แรกในรำคำหุน้ละ 4.40 บำท บรษิทัไดร้บัช ำระค่ำหุน้จ ำนวน 4,479,200,000 บำท โดยบนัทกึ
ส่วนเกนิมูลค่ำหุน้ทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 3,970,200,000 บำท และหกักลบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้จ ำนวน 74,193,022 บำท ในส่วน
ของเจ้ำของท ำให้ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มขึ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงนิจ ำนวน 3,896,006,978 บำท  บริษัทไดด้ ำเนินกำร 
จดทะเบยีนเพิม่ทุนทีช่ ำระแล้วกบักระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญัทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิมจี ำนวน 3,896,006,978 บำท 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 หุ้นสำมญัจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วเต็มมูลค่ำแล้ว จ ำนวน 10,175,999,960 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท (พ.ศ. 2561: จ ำนวน 9,157,999,960 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) 
 

29 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั บรษิทัจะต้องจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 
ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน ซึ่งส ำรองตำมกฎหมำยนี้จะไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้ทุนส ำรองตำมกฎหมำยต้องได้รบัอนุมตัจิำกทีป่ระชุม
สำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรในงบกำรเงนิรวมไดร้วมทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบรษิัทย่อย 
โดยอ้อม 5 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 219,572,759 บำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : บริษัทย่อย 4 แห่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 
117,711,759 บำท) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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30 รำยได้และต้นทุนจำกกำรขำยและบริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ     
   - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 2,526,502,154 2,527,243,625 -       -       
   - กจิกำรอื่น 4,802,843 407,330 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ง)) 23,521,649 13,756,533 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำอตัรำรบัซื้อไฟฟ้ำพเิศษ 170,328,709 178,376,879 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต้     
   สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 10) 1,628,017,072 1,523,771,753 -       -       
รำยไดค้่ำชดเชยกระแสไฟฟ้ำส่วนเพิม่ 129,177,290 125,561,159 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรก ำจดัขยะ     
   - กจิกำรอื่น 37,361,345 37,536,845 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยไอน ้ำ      
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ง)) 20,541,053 9,531,364 -       -       
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ง)) -       -       72,483,000 68,326,000 
 4,540,252,115 4,416,185,488 72,483,000 68,326,000 

 
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำตำมอตัรำรบัซื้อไฟฟ้ำพเิศษเป็นรำยได้ที่ได้รบักำรสนับสนุนจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ได้ท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก อ้ำงอิง 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลงังำน เรื่อง กำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวยีน พ.ศ. 2559 โดยมอีตัรำรบัซื้อ
ไฟฟ้ำพเิศษ 0.30 บำทต่อหน่วย และจะสิน้สุดในปีที ่8 นับจำกวนัทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 
 
รำยได้ค่ำชดเชยกระแสไฟฟ้ำส่วนเพิ่มเป็นรำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรบัซื้อไฟฟ้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงขยะที่ได้ท ำ
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก โดยไดร้บัส่วนเพิ่มรำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ 
ในอตัรำ 3.50 บำทต่อหน่วย เป็นระยะเวลำ 7 ปี นับจำกวนัทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD)  
 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ตน้ทุนขำย (1,833,660,134) (2,028,511,928) -       -       
ตน้ทุนบรกิำร (1,491,040,418) (1,387,235,567) (55,615,848) (51,823,664) 
 (3,324,700,552) (3,415,747,495) (55,615,848) (51,823,664) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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31 รำยได้อ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ดอกเบีย้รบั     
   - สถำบนักำรเงนิ 6,354,152 3,207,762 2,930,197 39,075 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ง)) -       21,662 27,531 6,822 
รำยไดค้่ำเช่ำ      
   - กจิกำรอื่น -       13,158 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ง)) 306,660 164,832 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำก 153,949 2,884,268 -       -       
ค่ำเคลมประกนัสทุธจิำกอำคำร เครื่องจกัรและ     
   อุปกรณ์เสยีหำย 23,949,976 2,880,267 -       -       
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนชัว่ครำว 1,128,221 -       -       -       
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ง)) -       5,396,000 -       -       
รำยไดอ้ื่นๆ 1,006,218 1,160,193  -       -       
 32,899,176 15,728,142 2,957,728 45,897 

 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อม 4 แห่ง ได้รบัเงนิชดเชยจำกบรษิัทประกนัภัยทัง้หมด 
23.95 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นค่ำชดเชยส ำหรบัเครื่องจกัรและอุปกรณ์เสยีหำย จ ำนวน 6.16 ล้ำนบำท และค่ำชดเชยส่วนเพิม่
เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิต่อเนื่อง จ ำนวน 17.79 ลำ้นบำท  
 

32 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
ค่ำใชจ้่ำยทีส่ ำคญัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ถูกจดัประเภทตำมลกัษณะดงัตอ่ไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

วตัถุดบิเชือ้เพลงิและวสัดุสิ้นเปลอืงใชไ้ป (2,211,493,779) (2,282,994,873) -       -       
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (527,126,795) (531,539,832) (618,763) (294,153) 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน (351,189,446) (340,551,191) (55,341,467) (51,895,740) 
ค่ำวศิวกรและซื้อบรกิำรต่ำงๆ (220,335,222) (206,644,241) (9,069,738) (10,085,206) 
ค่ำเช่ำ ค่ำไฟฟ้ำและค่ำสำธำรณูปโภค (47,701,559) (44,906,984) (10,066,569) (4,503,749) 
ค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรบรหิำร (60,855,207) (60,751,910) -       -       
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำ (149,997,582) (195,053,594) -       -       
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร (13,585,774) (7,341,210) -       -       
กลบัรำยกำร(ขำดทุน)จำกกำรดอ้ยคำ่ของ     
   สนิทรพัยถ์ำวร 16,177,850 (28,864,785) -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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33 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ดอกเบีย้จ่ำยหุน้กู้ (95,665,755) -       (95,665,755) -       
ดอกเบีย้จ่ำยเงนิกูย้มื     
   - สถำบนักำรเงนิ (281,603,650) (464,269,269) -       (3,073,972) 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 36 ง)) -       -       (1,657,164) (273,374) 
ดอกเบีย้จ่ำยหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ (25,461) (59,490) -       -       
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงหุน้กู้รอตดัจ่ำย (23,493,865) -       (23,493,865) -       
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืรอตดัจ่ำย (11,781,959) (18,197,338) -       (436,135) 
 (412,570,690) (482,526,097) (120,816,784) (3,783,481) 

 
34 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  

 
รำยกำรกระทบยอดภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (3,982,658) (1,903,054) -       -       
ตดัจ ำหน่ำยภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่ำ่ย (4,564,268) (3,821,952) (2,349,495) (2,338,765) 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 18) 11,459,935 (9,804,798) 4,745,565 (4,691,096) 

 2,913,009 (15,529,804) 2,396,070 (7,029,861) 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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34 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้(ต่อ) 

 
ภำษีเงินได้ส ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทมียอดจ ำนวนเงนิที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญช ี
คณูกบัอตัรำภำษขีองประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษทีำงบญัช ี 812,392,678 562,095,385 (126,672,838) (6,756,768) 

     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20      
   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) (162,478,536) (112,419,077) 25,334,568 1,351,354 
ผลกระทบทำงภำษสี ำหรบั:     
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัทำงภำษไีด ้ (6,290,828) (7,763,909) (2,989) (18,720) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัทำงภำษีได ้ -       -       14,800,509 -       
   ค่ำใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัทำงภำษไีดเ้พิม่ขึน้ 25,101,953 11,509,970 -       -       
   ก ำไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดต้ำมสทิธ ิ     
      พเิศษทีไ่ดร้บัจำกกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 192,538,565 137,385,668 -       -       
   กำรใชข้ำดทุนทำงภำษใีนงวดก่อน     
      ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัย ์     
      ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 3,456,818 2,569,116 -       -       
   ผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น     
      ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 2,460,811 (2,850,885) -       5,962 
   ขำดทุนทำงภำษใีนงวดปัจจุบนัทีไ่ม่ไดร้บัรู ้     
      เป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (47,311,506) (40,138,735) (35,386,523) (6,029,692) 
   ตดัจ ำหน่ำยภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำย (4,564,268) (3,821,952) (2,349,495) (2,338,765) 

 2,913,009 (15,529,804) 2,396,070 (7,029,861) 

 
อตัรำภำษีเงนิได้ถวัเฉลี่ยที่ใช้ส ำหรบักลุ่มกจิกำรและบรษิัท คอือตัรำรอ้ยละ 0.4 และร้อยละ 0.0 ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 2.8 
และรอ้ยละ 0.0 ตำมล ำดบั) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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35 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวน 
หุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 815,305,687 546,565,581 (124,276,768) (13,786,629) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 9,308,608,179 9,157,999,960 9,308,608,179 9,157,999,960 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้)  0.09  0.06  (0.01)  (0.00) 

 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้จงึไม่มกีำรน ำเสนอก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด 
 

36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกิจกำรที่มีควำมสมัพนัธ์กับบรษิัทไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมโดยที่บุคคลหรอืกิจกำรนัน้มีอ ำนำจควบคุมบรษิัท  
ถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิกำรลงทุน บรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ 
และบุคคลหรอืกิจกำรซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิัท ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรของบริษัท ตลอดจน
สมำชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคล
และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร บริษัทค ำนึงถึงเนื้อหำของ
ควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำรปูแบบทำงกฎหมำย 
 
หุ้นของบริษัทส่วนใหญ่  ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ถือโดยสมำชิกในตระกูลทรงเมตตำ ในสัดส่วนร้อยละ 78.52 
(พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 86.87) ท ำใหก้ลุ่มกจิกำรอยู่ในกำรควบคมุของตระกูลทรงเมตตำ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิทัถูกถอืหุน้โดยบุคคลและบรษิทัดงัตอ่ไปนี้ 
 
  จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละจ ำนวนถือ 

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

สมำชกิในตระกูลทรงเมตตำ  ไทย 7,990,053,520 7,955,527,020  78.52  86.87 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ไทย 379,103,940 379,103,940  3.73  4.14 
บุคคลและกจิกำรอื่น ๆ - 1,806,842,500 823,369,000  17.75  8.99 

  10,175,999,960 9,157,999,960  100.00  100.00 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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36 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 
นำงสำวพชัน ี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 บรษิทัยอ่ยของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอ็นเนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิทั แอด๊วำนซ์ 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 แอด๊วำนซ์ 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 แอด๊วำนซ์ 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) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบรษิทักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมดีงันี้ (ต่อ) 
 

ช่ือบุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเทศ/สญัชำติ ควำมสมัพนัธ ์
   

บรษิทั แอด๊วำนซ์ 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 บรษิทัยอ่ยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั ศรบีำ้นไผ่ จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอ็นจเินยีรร์ิง่ 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 เอเชยี บอยเลอร ์จ ำกดั  ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (เดมิชื่อ บรษิทั คลนี ไบโอ ฟูเอล จ ำกดั)   
บรษิทั เอน็เนอรจ์ี ้เวลิด ์กรุ๊ป จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั น ้ำพองสมำย จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ เทรดดิง้ จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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 บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั ทเวนตี้โฟว ์แมนชัน่ จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ เปเปอร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั สนีลิ ไรซ์ จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
Ascender Limited บรติชิ เวอรจ์ิน้ บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 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) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - ออกใบแจ้งหน้ีแล้ว     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 9)     

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 7,154,673 -       -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั 233,546 -       -       -       
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 141,836 584,222 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 35,575 36,255 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั     
   บุญบนัดำลรุ่งเรอืง จ ำกดั) 32,981 -       -       -       

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม     
บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์     
   เซอร์วสิ จ ำกดั -       -       321,000 -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั -       -       42,800 -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั -       -       -       2,461,000 
บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       -       -       1,284,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       -       -       1,070,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั -       -       -       856,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั -       -       -       535,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์ไบโอ เอเชยี จ ำกดั -       -       -       214,000 

 7,598,611 620,477 363,800 6,420,000 
     

ลูกหน้ีกำรค้ำ - ยงัไม่ได้ออกใบแจ้งหน้ี     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 9)     

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 2,766,464 2,252,497 -       -       
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 1,022,516 585,579 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์เอเชยี ไฟเบอร์ จ ำกดั 285,608 66,548 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 27,599 30,883 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั     
   บุญบนัดำลรุ่งเรอืง จ ำกดั) 26,580 17,947 -       -       

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

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม     
บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์     
   เซอร์วสิ 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 ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั -       -       -       10,000 

 4,128,767 2,953,454 -       226,000 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัย่อยโดยออ้ม (หมำยเหตุ 9)     

บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั -       -       -       6,822 

 -       -       -       6,822 
     

ค่ำเช่ำท่ีดินค้ำงรบั     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 9)     

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 54,925 76,459 -       -       

 54,925 76,459 -       -       
     

เงินทดรองจ่ำย     
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 9)     

นำยพรเมตต ์ทรงเมตตำ -       200,000 -       -       

 -       200,000 -       -       
     

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ่อมแซมและ     
   บ ำรงุรกัษำเครื่องจกัร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 9)     

บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 1,548,391 -       -       -       

 1,548,391 -       -       -       

     
ค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหน้ำ     
   บคุคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  11,543,409 -       -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดภำยใน 1 ปี (หมำยเหตุ 9) (515,552) -       -       -       

ส่วนทีถ่งึก ำหนดเกนิกว่ำ 1 ปี (หมำยเหตุ 19) 11,027,857 -       -       -       
 
ค่ำเช่ำทีด่นิจ่ำยล่วงหน้ำ เป็นค่ำเช่ำที่ดนิจ่ำยให้ นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ ซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั และ บรษิทั ชยัโย สไมล ์
จ ำกดั ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั จ ำนวน 2,840,699 บำท และ 8,187,158 บำทตำมล ำดบั (หมำยเหตุ 40.7) 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง     
    และซ้ือสินทรพัยถ์ำวร     
      กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
         บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     

       ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 67,804,126 22,447 -       -       
         Ascender Limited 49,457,338 -       -       -       
         บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ แอนด์     

       เอน็จเินียร์ริง่ จ ำกดั 22,844,193 -       -       -       
         บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 2,322,061 1,491,083 -       -       

 142,427,718 1,513,530 -       -       

     
เงินมดัจ ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19)     
      บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     

   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 257,005 -       257,005 -       

 257,005 -       257,005 -       

     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21)     

   บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 12,950,114 11,996,474 -       -       
   บรษิทั สยำม อะโกร อนิดสัตรี ้โปรดกัส ์     
      เทรดดิง้ จ ำกดั 3,376,474 2,691,696 -       -       
   บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอร์ด จ ำกดั 753,113 316,342 -       -       
   บรษิทั น ้ำพองสมำย จ ำกดั 266,045 274,904 -       -       
   บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั 6,000 -       -       -       
   บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั -       64,407 -       -       
   บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ เทรดดิง้ จ ำกดั -       25,000 -       -       
   บรษิทั ทเวนตีโ้ฟว ์แมนชัน่ จ ำกดั -       1,445 -       -       

 17,351,746 15,370,268 -       -       
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรตอ่ไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

เจ้ำหน้ีค่ำหุ้น     
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 13 และ 21)     

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

เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21)     

   บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ แอนด ์     
      เอน็จเินียร์ริง่ จ ำกดั 2,215,305 3,224,718 -       -       
   บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั 292,500 -       -       -       
   บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั     
      บุญบนัดำลรุ่งเรอืง จ ำกดั) 215,180 -       -       -       
   บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 198,750 564,939 -       -       
   บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ เทรดดิ้ง จ ำกดั 193,500 22,000 -       -       
   บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 179,204 296,962 -       -       
   บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 3,600 660 -       -       
   บรษิทั ไรซ ์ฟอร ์เฮลธ ์จ ำกดั -       7,140 -       -       

 3,298,039 4,116,419 -       -       
     

เจ้ำหน้ีซ้ือสินทรพัยถ์ำวร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21)     

   บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 2,227,610 -       -       -       
 2,227,610 -       -       -       
     

โบนัสค้ำงจ่ำย     
   บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

   คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 4,086,500 5,500,000 3,630,000 5,500,000 
 4,086,500 5,500,000 3,630,000 5,500,000 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรตอ่ไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ค่ำตอบแทนกำรใช้หุ้นเป็นหลกัประกนัค้ำงจ่ำย 
    

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21 และ 38.2)     

   นำยพรเมตต ์ทรงเมตตำ 825,738 -       -       -       
 825,738 -       -       -       

     
ค่ำเช่ำท่ีดินค้ำงจ่ำย     
   บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21)     

   นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ -       213,652 -       -       
 -       213,652 -       -       

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัย่อยโดยออ้ม (หมำยเหตุ 21) -       -       -       273,374 

   บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั -       -       -       273,374 

     
ค่ำเช่ำท่ีดินรบัล่วงหน้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21)     

   บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 57,233 57,154 -       -       

 57,233 57,154   -       -       

เงินประกนัผลงำน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21)     
บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ แอนด ์     
   เอน็จเินยีรร์ิง่ จ ำกดั 3,333,156 -       -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอร์ย ี     
   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 227,039 221,427 -       -       
 3,560,195 221,427 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรตอ่ไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยอ้อม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีด

ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  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 

 
เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เป็นเงนิใหกู้้ยมืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท
และมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ยโดยออ้มจ่ำยช ำระคนืเงนิดงักล่ำวเสรจ็สิน้แลว้ 
 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้มส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี -       -       700,000 -       
ใหกู้้เพิม่ระหว่ำงปี -       -       -       700,000 
เพิม่ขึน้จำกกำรซื้อและรบัโอนหุน้ทัง้หมด     
   จำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 13) -       6,126,330 -       -       
รบัคนืระหว่ำงปี -       (6,126,330) (700,000) -       

ยอดคงเหลอืปลำยปี -       -       -       700,000 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรตอ่ไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบรษิัทย่อยโดยอ้อม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรำยละเอียด

ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

 -       -       -       14,000,000 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อยโดยอ้อม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เป็นเงนิกู้ยมืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท 
และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม เงนิกู้ยมืดงักล่ำวมอีตัรำดอกเบีย้ MLR ลบ รอ้ยละ 0.5 ต่อปี ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัจ่ำยช ำระคนืเงนิดงักล่ำวเสรจ็สิน้แล้ว 
 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อยโดยออ้มส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ยอดคงเหลอืตน้ปี -       -       14,000,000 -       
กูเ้พิม่ระหว่ำงปี -       -       133,100,000 14,000,000 
จ่ำยคนืระหว่ำงปี -       -       (147,100,000) -       

ยอดคงเหลอืปลำยปี -       -       -       14,000,000 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) รำยไดแ้ละรำยจ่ำยกบักจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัที่มสีำระส ำคญัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
มดีงันี้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 30)     

บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 10,789,788 7,358,829 -       -       
บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอร์ด จ ำกดั 8,936,026 4,992,188 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั 2,965,404 853,573 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 439,961 264,571 -       -       

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั     

     บุญบนัดำลรุง่เรอืง จ ำกดั) 390,470 287,372 -       -       
 23,521,649 13,756,533 -       -       

     

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 30)     

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 20,511,627 9,124,464 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั 29,426 406,900 -       -       

 20,541,053 9,531,364 -       -       
     

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร     
   บรษิทัย่อยโดยตรง (หมำยเหตุ 30)     

บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั -       -       5,415,000 30,000 
     

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม (หมำยเหตุ 30)     
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั -       -       20,760,000 26,100,000 
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       -       12,600,000 13,500,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       -       12,000,000 11,100,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท ์จ ำกดั -       -       8,700,000 9,000,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท ์จ ำกดั -       -       6,450,000 5,700,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั -       -       3,300,000 2,700,000 
บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด์     
   เมนเทแนนซ์ เซอร์วสิ จ ำกดั -       -       930,000 60,000 
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั -       -       750,000 60,000 
บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั -       -       738,000 36,000 
บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั -       -       465,000 10,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั -       -       375,000 30,000 

 -       -       72,483,000 68,326,000 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) รำยได้และรำยจ่ำยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคญัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  

มดีงันี้ (ต่อ) 
 
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ท ำสัญญำว่ำจ้ำงบริหำรจัดกำรกับบริษัทย่อยจ ำนวน 12 บริษัท โดยบริษัทจะเป็น 
ผู้ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจ ด้ำนบัญชี ด้ำนทรพัยำกรมนุษย์ ด้ำนกฎหมำย  
ด้ำนใบอนุญำตต่ำงๆ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรและอื่นๆ  
โดยคดิอตัรำค่ำบรกิำรตำมรำคำทีต่กลงร่วมกนั สญัญำนี้มกี ำหนดระยะเวลำ ถงึวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงไรกต็ำม 
เมื่อวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ท ำสัญญำว่ำจ้ำงบริหำรจดักำรฉบับใหม่กับบริษัทย่อยจ ำนวน 12 บริษัท  
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรตำมที่ตกลงร่วมกัน สัญญำนี้มีก ำหนดระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2562 ถึงวนัที ่ 
31 มนีำคม พ.ศ. 2563 หำกคู่สญัญำไม่ไดแ้จง้ควำมประสงคว่์ำจะยกเลกิสญัญำ ใหถ้อืว่ำสญัญำฉบบันี้มผีลบงัคบัใชต้่อไป
อกีครำวละ 1 ปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยได้ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อยโดยตรง (หมำยเหต ุ31)     
     บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั -       -       25,685 -       
     
   บรษิทัย่อยโดยออ้ม (หมำยเหตุ 31)     

บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั -       -       1,846 6,822 
     

   บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31)     
นำงสำววณิชำ น้อยมำนพ -       21,662 -       -       

 -       21,662 27,531 6,822 
     

รำยได้ค่ำเช่ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31)     

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 306,660 164,832 -       -       
 306,660 164,832 -       -       

     

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31)     

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



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

111 

 
36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) รำยได้และรำยจ่ำยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคญัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  

มดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงภำยใต้สญัญำสมัปทำน     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     
   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 67,804,126 -       -       -       

บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ แอนด ์     
   เอน็จเินยีรร์ิง่ จ ำกดั 33,331,564 -       -       -       

 101,135,690 -       -       -       
     

ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้ยืม 

    

   บรษิทัย่อยโดยตรง (หมำยเหตุ 33) 

    

     บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั -       -       989,623 -       
     

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม (หมำยเหตุ 33) 
    

     บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั -       -       667,541 273,374 
 

-       -       1,657,164 273,374 
     

ซ้ือวตัถดิุบเชื้อเพลิงและวสัดส้ิุนเปลือง     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 234,261,296 221,907,086 -       -       
บรษิทั สยำม อะโกร อนิดสัตรี้     
   โปรดกัส ์เทรดดิง้ จ ำกดั 55,564,191 42,409,352 -       -       
บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 5,261,762 3,335,751 -       -       
บรษิทั น ้ำพองสมำย จ ำกดั 2,823,810 3,028,500 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั 469,856 474,977 -       -       

 298,380,915 271,155,666 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) รำยได้และรำยจ่ำยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  

มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     

ซ้ือสินค้ำและบริกำรอ่ืนๆ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่      
   แอนด ์เอน็จเินียร์ริง่ จ ำกดั 4,704,000 1,152,000 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     
   ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั 4,456,000 3,104,435 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 3,031,950 3,344,600 -       -       
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 2,944,207 2,849,677 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั      
   (เดมิชื่อ บรษิทั บุญบนัดำลรุ่งเรอืง จ ำกดั) 2,178,405 711,112 -       -       
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ เทรดดิง้ จ ำกดั 743,000 1,940,113 -       11,000 
บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั 742,100 -       -       -       
บรษิทั ไรซ์ ฟอร ์เฮลธ์ จ ำกดั 474,615 612,990 -       -       
บรษิทั สนีิล ไรซ์ จ ำกดั 387,932 158,095 -       -       
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 ทเวนตีโ้ฟว ์แมนชัน่ จ ำกดั -       158,829 -       -       

 19,672,289 14,699,041 -       18,000 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) รำยได้และรำยจ่ำยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  

มดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     

ค่ำบริกำรซ่อมแซ่มบ ำรงุรกัษำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 382,769 4,844,706 -       -       
บรษิทั กู๊ดวลิล์ อนิโนเวชัน่      
   แอนด์ เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั 248,600 3,919,541 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     
   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั -       16,529,647 -       -       

 631,369 25,293,894 -       -       

     
ค่ำเช่ำและบริกำรอำคำรส ำนักงำน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี     
   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 6,169,690 5,258,247 5,888,440 2,183,650 

 6,169,690 5,258,247 5,888,440 2,183,650 

     
ค่ำบริหำรจดักำรเชื้อเพลิง     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่      
   แอนด ์เอน็จเินยีร์ริง่ จ ำกดั 60,806,687 14,239,706 -       -       

 60,806,687 14,239,706 -       -       

     
ค่ำเช่ำรถจกัรกลหนัก     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

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

 -       5,869,585 -       -       

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) รำยได้และรำยจ่ำยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  

มดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ค่ำเช่ำจ่ำย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั ชยัโย สไมล์ จ ำกดั 248,966 -       -       -       
     

   บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ 59,980 213,652 -       -       

 308,946 213,652 -       -       

     
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     
   ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร     
      - ผลประโยชน์ระยะสัน้ 74,032,613 82,838,737 30,420,217 37,249,948 
      - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 879,935 1,021,345 220,368 63,536 

 74,912,548 83,860,082 30,640,585 37,313,484 

 
จ) รำยกำรซื้อสินทรัพย์กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ  

พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ซ้ือช้ินส่วนอะไหล่     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 26,697,185 11,214,727 -       -       

บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์เอน็เนอรย์ ี     

   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั -       164,320 -       -       

 26,697,185 11,379,047 -       -       
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรตอ่ไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
จ) รำยกำรซื้อสินทรัพย์กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ  

พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยกำรซ้ือ/ก่อสร้ำงทรพัยสิ์น     
   ระหว่ำงปี     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

Ascender Limited 59,531,745 -       -       -       
บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 7,902,951 13,301,047 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 2,542,235 12,345,942 -       -       
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  19,500 17,692,800 -       -       
บรษิทั ชยัโย ซพัพลำยเชน จ ำกดั 15,000 -       -       -       
บรษิทั เอเชยี บอยเลอร ์จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั คลนี     
   ไบโอ ฟูเอล จ ำกดั) (หมำยเหตุ 15) -       76,600,000 -       -       
บรษิทั กู๊ดวลิล์ อนิโนเวชัน่ แอนด ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั -       51,338,233 -       -       
บรษิทั ซเีอสอำร ์แอนด ์จอีำร์เอม็      
   แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั -       1,850,000 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คำรบ์อน ซเีคยีวรติีส้ ์     
   เวนเจอรส์ จ ำกดั -       550,000 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั -       315,000 -       -       

 70,011,431 173,993,022 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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36 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรตอ่ไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
จ) รำยกำรซื้อสินทรัพย์กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส ำคัญส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ  

พ.ศ. 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 
สญัญำจะซ้ือขำยท่ีดินกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
เมื่อวนัที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2560 และ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 2 บรษิัท คือบรษิัท ไบโอ 
เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั และบรษิทั เอซอี ีโซลำร์ จ ำกดั มสีญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิกบับุคคลและกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั
ทัง้สิ้น 5 สญัญำ เพื่อซื้อที่ดินจงัหวดันครศรีธรรมรำช จงัหวดัระนอง และจงัหวดัก ำแพงเพชร ในรำคำเท่ำกับรำคำ
ประเมนิโดยผู้ประเมนิอสิระ กำรท ำสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิดงักล่ำวเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรยื่นเสนอขอสญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำในพืน้ทีจ่งัหวดัดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 2 อำจต้องยกเลกิสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิใน
จงัหวดันครศรธีรรมรำช จ ำนวนทัง้สิ้น 2 สญัญำ เนื่องจำกข้อจ ำกัดทำงด้ำนควำมพร้อมของที่ดิน โดยบรษิัทย่อย 
โดยอ้อมทัง้ 2 อำจมีค่ำปรบัจำกกำรบอกเลิกสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินเป็นจ ำนวน 2.12 ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อย 
โดยอ้อมทัง้ 2 ได้บันทึกค่ำปรบัจำกกำรยกเลิกสญัญำจะซื้อจะขำยดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบังวด 
สำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งคอื บรษิัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ไดย้กเลิก
สญัญำจะซื้อจะขำยที่ดนิที่จงัหวดัก 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 ำบนัทึกข้อตกลงกบัผู้ขำยที่ดนิซึ่งเป็นบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกนัโดยยกเลิกเงื่อนไขกำรช ำระค่ำปรบัจำกกำรยกเลิกสญัญำจะซื้อจะขำยที่ดนิรวมทัง้สิ้น 2.12 ล้ำนบำท 
ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 2 บรษิทัไดบ้นัทกึกลบัรำยกำรคำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำจะซื้อจะขำยดงักล่ำวในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ครัง้ที่ 1/2563 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท เอซีอ ี
โซลำร์ จ ำกดั ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2563 มมีตใิห้บรษิัทย่อยโดยอ้อมทัง้ 2 บรษิัทยกเลิกสญัญำ 
จะซื้อจะขำยทีด่นิกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั โดยเมื่อวนัที ่31 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 2 ไดท้ ำบนัทกึ
ขอ้ตกลงเพิม่เตมิกบัผูข้ำยทีด่นิเพื่อยกเลกิสญัญำจะซื้อขำยทีด่นิ 3 สญัญำขำ้งตน้ ทัง้นี้กำรยกเลกิสญัญำจะซื้อขำยทีด่นิ
ขำ้งตน้ไม่ก่อใหเ้กดิคำ่ปรบัหรอืค่ำควำมเสยีหำยจำกกำรยกเลกิสญัญำแก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม (หมำยเหตุ 42.7) 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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37 ภำระผกูพนั 

 
37.1 ภำระผกูพนัจำกสญัญำท่ีส ำคญัท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้

 
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบรกิำรที่ไม่สำมำรถยกเลิกได ้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  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 -       10,218,846 1,210,000 11,428,846 42,410,315 3,210,957 1,140,806 46,762,078 
ครบก ำหนดช ำระภำยหลงั 1 ปี         
   แต่ไม่เกนิ 5 ปี -       17,412,268 5,126,887 22,539,155 142,677,864 9,631,648 5,005,887 157,315,399 
ครบก ำหนดช ำระภำยหลงั 5 ปี -       24,300,645 10,061,072 34,361,717 -       14,933,610 11,392,072 26,325,682 

 -       51,931,759 16,397,959 68,329,718 185,088,179 27,776,215 17,538,765 230,403,159 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  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 -       7,450,728 -       7,450,728 -       697,856 -       697,856 
ครบก ำหนดช ำระภำยหลงั 1 ปี         
   แต่ไม่เกนิ 5 ปี -       6,706,622 -       6,706,622 -       855,000 -       855,000 
 -       14,157,350 -       14,157,350 -       1,552,856 -       1,552,856 

 
37.2 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
กลุ่มบรษิทัมภีำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีย่งัไม่ถงึเวลำรบัรูใ้นงบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ 
พ.ศ. 2561 ดงันี้  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 1,168,859,075 1,143,502,190 -       -       
ซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ -        895,050 -       895,050 
สนิทรพัยภ์ำยใตโ้ครงกำรสมัปทำนโรงไฟฟ้ำ 681,299,915 582,276 -       -       
 1,850,158,990 1,144,979,516 -       895,050 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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37 ภำระผกูพนั (ต่อ) 

 
37.3 สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั 
และบรษิทั เอซอี ีโซลำร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยออ้มไดท้ ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกนั
ควำมเสีย่งส ำหรบัเจำ้หนี้กำรคำ้สกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มสีญัญำซื้อขำย
เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไวแ้ละยงัไม่ไดใ้ชด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

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

ดอลลำรส์หรฐั 15,747,882  30.05 - 31.40 478,672,286 472,478,981 (6,193,305) 
 
 งบกำรเงินรวม 

 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) 
 
มูลคำ่ยุติธรรม 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำค ำนวณโดยใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงนิสดในอนำคตประมำณจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (จำกอัตรำกำรแลกเปลี่ยน
เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีส่ำมำรถสงัเกตได ้ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน) และอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำตำมสญัญำ 
ซึ่งคดิลดด้วยอตัรำที่สะท้อนถึงควำมเสีย่งด้ำนสนิเชื่อของคู่สญัญำต่ำงๆ กำรวดัมูลค่ำดงักล่ำวจดัอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 
ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
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38 กำรค ำ้ประกนั 

 
38.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 
กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     

กำรใชไ้ฟฟ้ำ 13,630,000 13,630,000 -       -       
กำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 683,780,000 226,800,000 -       -       
กำรขอยื่นประมลูและเสนอขำยไฟฟ้ำ 695,155,000 90,655,000 -       -       
กำรปฏบิตัติำมสญัญำก่อสรำ้งอำคำร เช่ำอำคำร     
   และสิง่ก่อสรำ้ง เช่ำทีด่นิและจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะ     
   ตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมูลฝอย     
   ดว้ยวธิกีำรแปรรปูขยะมูลฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 68,634,869 19,911,916 -       -       
กำรปฏบิตัติำมสญัญำบรกิำรเสน้ใยแก้วน ำแสง 152,425 152,425 -       -       

 1,461,352,294 351,149,341 -       -       
 

38.2 กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกลุม่กิจกำร 
 
บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้ท ำกำรออกหุ้นกู้ โดยมีหลักประกันคือบรษิัทต้องจ ำน ำ 
หุน้สำมญัของบรษิัท เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิัท จ ำนวนหุน้ที่จ ำน ำ 649,999,998 หุ้น 
รำคำหุ้นละ 6.9083 บำท (ค ำนวณจำกมูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้น ณ วนัสิ้นปีบัญชีของบริษัทย่อย วันที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2560) คดิเป็นมูลค่ำทัง้สิ้น 4,490,394,986 บำท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปลด
หลกัประกนัหุน้กูด้งักล่ำว (หมำยเหตุ 26) 
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38 กำรค ำ้ประกนั (ต่อ) 

 
38.2 กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 

 
บรษิทัย่อยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั  
 
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั มหีนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิอง
ธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัย่อยโอยออ้ม 4 แห่ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั      
          (หมำยเหตุ 8) 278,480,000 -       -       -       
     - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั (หมำยเหตุ 8) 172,000,000 -       -       -       
     - บรษิทั แอด๊วำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 4,000,000 -       -       -       
     - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 2,500,000 -       -       -       
 456,980,000 -       -       -       
ค ้ำประกนักำรยื่นประมลูกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ     
   และเสนอขำยไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั อลัไลแอนซ ์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 -       -       -       
 505,702,953 52,500,000 -       -       
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38 กำรค ำ้ประกนั (ต่อ) 

 
38.2 กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกลุม่กิจกำร (ต่อ) 

 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั มหีนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกต ิ
ของธุรกิจให้แก่บริษัท เอซีอี โซลำร์ จ ำกัด และบริษัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  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 -        -        

 
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 ์
ของบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนัจดจ ำน ำเป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อในอตัรำรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่ำวงเงนิสนิเชื่อ หรอื
คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.25 ต่อปี ของมลูค่ำหุน้ทีน่ ำมำจดจ ำน ำเป็นหลกัประกนั (หมำยเหตุ 21 และ 36 ก)) 
 
เมื่อวนัที่ 26 สิงหำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำค ้ำประกันกับสถำบันกำรเงนิแห่งหนึ่ง โดยมีวตัถุประสงค ์
ในกำรค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์
จ ำกดั และบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั วงเงนิรวม 80,000,000 บำท 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ 
เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั และ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั มสีญัญำค ้ำประกนัร่วมกนัเพื่อสนับสนุน
ทำงกำรเงนิส ำหรบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ในสญัญำวงเงนิ
สนิเชื่อจ ำนวน 682,000,000 บำท เพื่อให้กำรสนับสนุนด้วยเงนิสดเพื่อให้บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั มีเงนิ
เพียงพอที่จะใช้ช ำระหนี้เงนิต้น ดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่ถึงก ำหนดช ำระเงนิกู้ยืมระยะยำวในแต่ละงวด 
โดยมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 จนถงึวนัทีบ่รษิทัดงักล่ำวไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่ำวแลว้ทัง้จ ำนวน 
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39 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
39.1 กำรท ำสญัญำจดัหำและติดตัง้เครือ่งจกัร 

 
บรษิทัย่อยโดยออ้มจ ำนวน 6 บรษิทั ไดม้กีำรท ำสญัญำจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 9 โครงกำรกบัผูข้ำย
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั โดยบรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำใหแ้ลว้เสรจ็ได้
เนื่องจำกมเีหตุสุดวสิยัเกดิขึน้กบัโครงกำรท ำใหไ้ม่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ไดต้ำมก ำหนดระยะเวลำที่
ระบุไวใ้นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (SCOD) ซึง่บรษิทัย่อยโดยออ้มอยู่ในระหว่ำงกำรเสนอขอ้พพิำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อ
ขอให้วินิจฉัยชี้ขำดให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคคืนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ตำมประกำศ FiT ปี 2558 (หมำยเหตุ 40.12)  
ซึ่งหำกในทีสุ่ดถ้ำบรษิทัย่อยโดยอ้อมไม่สำมำรถขอสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำคนืได ้โครงกำรที่ไม่ไดร้บัคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
อำจจ ำเป็นตอ้งยกเลกิสญัญำจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำทีท่ ำไวก้บัผูข้ำย ซึ่งกำรยกเลกิสญัญำอำจท ำใหก้จิกำร
ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมสีทิธเิรยีกค่ำปรบัจำกบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดม้ลูค่ำไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำสญัญำ หรอืคดิเป็น
มลูค่ำโครงกำรละ 63.3 ลำ้นบำท 
 
อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัย่อยโดยออ้มไดท้ ำกำรเจรจำและขอขยำยเวลำกำรปฏบิตัติำมสญัญำกบัผูข้ำยเน่ืองจำกเหตุสุดวสิยั
ทีเ่กดิขึน้แลว้ ซึง่ผูข้ำยตกลงใหข้ยำยระยะเวลำกำรปฏบิตัติำมสญัญำตำมทีบ่รษิทัยอ่ยโดยออ้มรอ้งขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูป้ระมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
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39 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น (ต่อ) 

 
39.2 คดีควำมท่ีถกูฟ้องร้อง 

 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม 
 
1) บรษิทัย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งไดถู้กฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัล ำปำงต่อศำลปกครองเชยีงใหม่ ขอใหศ้ำลเพกิถอน

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ของบริษัทย่อยโดยอ้อมดังกล่ำวโดยมิได้ฟ้องเรียกร้อง
ค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิแต่อย่ำงใด และขอให้ศำลมีค ำสัง่ให้บริษัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวระงบักำรประกอบ
กจิกำรและกำรก่อสรำ้งตำมใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ก่อนพพิำกษำ ซึ่งศำลไต่สวนแล้ว
มคี ำสัง่ยกค ำขอดงักล่ำว ต่อมำเมื่อวนัที ่30 มนีำคม พ.ศ. 2559 ศำลปกครองเชยีงใหม่มคี ำพพิำกษำควำมสรุปว่ำ 
กำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวชอบดว้ยกฎหมำยแล้ว 
จงึพพิำกษำยกฟ้อง อย่ำงไรกต็ำมเมื่อวนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2559 ผูฟ้้องไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคำ้นค ำพพิำกษำของ 
ศำลปกครองเชยีงใหม่ต่อศำลปกครองสูงสุด ซึ่งเมื่อวนัที่ 20 มกรำคม พ.ศ. 2560 บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำว 
ไดย้ื่นค ำแก้อุทธรณ์แล้วควำมสรุปว่ำกำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ใหแ้ก่บรษิทัย่อย
โดยอ้อมดงักล่ำวชอบด้วยกฎหมำยแล้ว ขอให้ศำลปกครองสูงสุดพิพำกษำยนืตำมค ำพพิำกษำของศำลปกครอง
เชยีงใหม่และยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 คดอียู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองสงูสุด 

 
2) บรษิัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งของบรษิัทไดถู้กฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ขอให้ศำลเพิกถอน

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และขอให้เพกิถอนใบรบัแจ้งก่อสร้ำงอำคำร ดดัแปลงอำคำร 
หรอืรือ้ถอนอำคำรหรอืเคลื่อนยำ้ยอำคำรหรอืเปลี่ยนกำรใชอ้ำคำร ตำมมำตรำ 39 ทว ิแห่งพระรำชบญัญตัคิวบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522 โดยมิได้ฟ้องเรียกร้องค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงินแต่อย่ำงใด และขอให้ศำลมีค ำสัง่ทุเลำ 
กำรบงัคบัตำมใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจง้ก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ ก่อนพพิำกษำ 
ซึง่ศำลไต่สวนแล้วมคี ำสัง่ยกค ำขอดงักล่ำว ต่อมำเมื่อวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2559 ศำลไดท้ ำกำรไต่สวนค ำขอและ
พจิำรณำค ำชี้แจงของบรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวแลว้เห็นว่ำกรณียงัไม่ปรำกฏในชัน้นี้ว่ำกำรออกใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจ้งก่อสร้ำงอำคำร (39 ทว)ิ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย จงึมคี ำสัง่ยกค ำขอ
ทุเลำกำรบงัคบัตำมค ำสัง่และกำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 คดอียู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองระยอง 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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40 สญัญำท่ีส ำคญั  

 

กลุ่มกจิกำรมสีญัญำทีส่ ำคญั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

40.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค (“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 และให้มผีลบงัคับใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติสญัญำ 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 และสิน้สดุสญัญำวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2575 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุร ี
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

125 

 
40 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
40.1 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 โดยอัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใด 
ฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ ต้องแจง้ให้คู่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี

5 มีอำยุ 10 ปี นับจำกวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 31 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2566 และต่อเนื่ องครัง้ละ 10 ปีโดยอัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใด 
ฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ ต้องแจง้ให้คู่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

6 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั 
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 31 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2566 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใด 
ฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ ต้องแจง้ให้คู่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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40 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 

40.1 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 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

3 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ  10 ปี  นั บจำกวันที่  1 ตุ ลำคม พ.ศ. 2555 ถึ งวันที่  30 กันยำยน  
พ.ศ. 2565 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใด 
ฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ ต้องแจง้ให้คู่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 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 และต่อเนื่ องครัง้ละ 10 ปีโดยอัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใด 
ฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ ต้องแจง้ให้คู่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ำส ำหรับ โรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครรำชสมีำ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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40 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
40.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (ต่อ) 

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

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

5 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์ 
   จ ำกดั ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และต่อเนื่องครัง้
ละ 2 ปี โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อ
สญัญำต้องแจง้ให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์
อักษรไม่น้อยกว่ำ 180 วนั ก่อนครบก ำหนดสัญญำ หรือ 90 วนั 
ก่อนครบก ำหนดสญัญำช่วงทีต่่อออกไป 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 

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

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และต่อเนื่องครัง้
ละ 2 ปี โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อ
สญัญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่ำ 180 วนั ก่อนครบก ำหนดสัญญำ หรือ 90 วนั 
ก่อนครบก ำหนดสญัญำช่วงทีต่่อออกไป 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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40 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
40.1 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 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอศรเีชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคำย 
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

2 มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี  
โดยอตัโนมตัิ และให้มผีลบงัคบัใชจ้นกว่ำจะมกีำรยุติสญัญำ 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 จงัหวดัอุบลรำชธำน ี
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

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

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

4 มอีำยุ 20 ปีนับจำกวนัจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์ ทัง้นี้บรษิทัฯ ยงัไม่ไดเ้ริม่
มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่
ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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40 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 
 

40.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย  
   (“กฟผ.”) 

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

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ภำยใต้ระเบียบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำ
รำยเลก็ 

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 กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค (“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 

มอีำย ุ10 ปี นับจำกวนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ ง 
ไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ ต้องแจง้ให้คู่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 

3 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 1 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2555 ถึงวนัที่ 30 ตุลำคม 
พ.ศ. 2565 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
ไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ ต้องแจง้ให้คู่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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40 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 

40.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ ไบโอ เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำร

ท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค (“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 นับตัง้แต่วนัเริม่ต้นซื้อขำยไฟฟ้ำ ทัง้นี้ บริษัทฯ เริ่มมีกำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์ เมื่อวนัที ่20 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 ส ำหรบั
โครงกำรที ่1 และวนัที ่28 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ส ำหรบัโครงกำรที ่2 
 

สญัญำซื้อขำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงัแสงอำทติย์ซึ่งผลติจำกโรงไฟฟ้ำ 
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำ อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี

2 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั 
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

มอีำยุ 25 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซื้อขำยไฟฟ้ำ ทัง้นี้บรษิทัเริม่มกีำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 

สญัญำซื้อขำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงัแสงอำทติย์ซึ่งผลติจำกโรงไฟฟ้ำ 
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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40.2 สญัญำซ้ือขำยไอน ้ำ 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์
    จ ำกดั ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

มีอำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 และต่ออำยุครัง้ละ 2 ปี
โดยอัตโนมัติ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ท ำหนังสือแจ้งขอไม่ต่อ
สญัญำ หลงัจำกได้ต่ออำยุสญัญำแล้ว ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีของ
อำยุสญัญำช่วงที่ต่อออกไป คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมสีิทธิบอกเลิกสญัญำ
ก่อนครบก ำหนดอำยุสัญญำ โดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ำยทรำบล่วงหน้ำเป็น 
ลำยลักษณ์อักษรไม่ น้อยกว่ำ 90 วัน อย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำงเดือน
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 คู่สัญญำทัง้สองฝ่ำยได้ท ำกำรบอกเลิกสัญญำ
ดงักล่ำว 

สญัญำซื้อขำยไอน ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 

 
บริษทัยอ่ยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 

 
สญัญำ 

รำยกำรท่ี 
คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 1 ปีนับจำกวนัที่เริม่มกีำรซื้อขำยไอน ้ำและต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดย
อตัโนมตัิ หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดทีป่ระสงค์จะไม่ต่อสญัญำต้องส่งหนังสอืแจ้ง
ให้คู่ส ัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ งทรำบล่วงหน้ำไม่ น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนครบ
ก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไอน ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรำ  

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

132 

 
40 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 
40.3 สญัญำบริกำรก ำจดัขยะ 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 

 
สญัญำ 

รำยกำรท่ี 
คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 เทศบำลนครขอนแก่น มอีำยุ 20 ปีนับจำกวนัที ่18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 ต่อมำเมื่อวนัที ่27 สงิหำคม 
พ.ศ. 2562 มกีำรแก้ไขระยะเวลำของสญัญำเป็นภำยใน 20 ปีนับจำกวนัที่
ไดร้บัหนงัสอืแจง้ใหเ้ริม่ท ำงำน ซึง่ตรงกบัวนัที ่28 กนัยำยน พ.ศ. 2559  

สญัญำรบัจำ้งก ำจดัขยะส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

2 เทศบำลต ำบลโนนท่อน มอีำยุ 25 ปีนับจำกวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2560 สญัญำรบัจำ้งก ำจดัขยะส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
3 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สบิสอง สบิสอง  

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



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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40.4 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 ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำต้องแจง้
ให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ  
60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบำ้นบงึ  
จงัหวดัชลบุร ี

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

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง  
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

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

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบ่อพลอย  
จงัหวดักำญจนบุร ี

4 บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

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

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง  
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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40.4 สญัญำซ้ือขำยวตัถดิุบและเชื้อเพลิง (ต่อ) 
 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

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

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอปรำสำท  
จงัหวดัสุรนิทร ์

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

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอปรำสำท  
จงัหวดัสุรนิทร ์

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

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชยั  
จงัหวดันครรำชสมีำ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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40.4 สญัญำซ้ือขำยวตัถดิุบและเชื้อเพลิง (ต่อ) 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 15 ปี นับจำกวนัที่ 26 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี 
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจง้
ให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ  
60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชื้อเพลิงชีวมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอศรเีชียงใหม่ 
จงัหวดัหนองคำย 

2 มอีำยุ 15 ปี นับจำกวนัที่ 14 สงิหำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี 
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจง้
ให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ  
60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอสรินิธร 
จงัหวดัอุบลรำชธำน ี

3 บรษิทั ศรบีำ้นไผ่ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 15 ปี นับจำกวนัที่ 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี 
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจง้
ให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ  
60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอศรเีชยีงใหม่  
จงัหวดัหนองคำย 

4 บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 15 ปี นับจำกวนัที่ 14 สงิหำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี 
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจง้
ให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ  
60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอสรินิธร  
จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
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40.4 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  

 
บริษทัยอ่ยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ศรบีำ้นไผ ่จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ 12 ปี นับจำกวนัที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี 
โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจง้
ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั 
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 ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจง้
ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั 
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง  
จงัหวดัขอนแก่น 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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40.5 สญัญำบริหำรจดักำรและซ่อมบ ำรงุโรงไฟฟ้ำ 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

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

มีอำยุ 6 ปีนับจำกวันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ในเดือนสิงหำคม  
พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ส่งหนังสอืแจง้บอกเลิกสญัญำดงักล่ำว
ใหก้บัทำง ESCO โดยใหส้ญัญำมผีลสิน้สดุวนัที ่10 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
ต่อมำในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2562 ทำง ESCO ไดส้่งหนังสอืตอบกลบัมำยงั
บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำว เพื่อขอเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบอกเลิก
สญัญำก่อนครบก ำหนดและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ รวมจ ำนวน 10.47 ล้ำนบำท 
บรษิทัย่อยโดยอ้อมไดบ้นัทกึค่ำปรบัและค่ำเสยีหำยจำกกำรยกเลิกสญัญำ
และช ำระค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562 แลว้เตม็จ ำนวน 

สัญญำว่ำจ้ำงให้บริหำรจัดกำรและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำที่อ ำเภอ 
พนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

2 กำรร่วมกำรงำนระหว่ำง General  
   Electric International Operation  
   Company Inc. และ GE Packed  
   Power, Inc. 

(1) มีอำยุสญัญำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำเป็นเวลำ 120,000 ชัว่โมงนับจำก
วนัที่ 10 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 หรอืกำรซ่อมบ ำรุงรกัษำครัง้ใหญ่ครัง้ที่ 2 
แล้วเสรจ็แล้วแต่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจะถงึภำยหลงั หรอื (2) มอีำยุสญัญำ 16 ปี 
นับจำกวนัที่ 23 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 แล้วแต่เหตุกำรณ์ (1) หรอื (2) อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งจะถงึก่อน 

สญัญำว่ำจำ้งให้ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำกงัหนัก๊ำซโรงไฟฟ้ำที่อ ำเภอ
พนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

 

40.6 สญัญำบริหำรจดักำรเชื้อเพลิงชีวมวลและให้บริกำรงำนแม่บ้ำน 
 

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

บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ แอนด์ 
   เอน็จเินียริง่ จ ำกดั 
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุสญัญำ 1 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่ 
30 กันยำยน พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
บริษัทย่อยโดยอ้อมได้เข้ำท ำสัญญำฉบับใหม่นับตัง้แต่วันที ่ 
1 ตุลำคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 โดย
เงื่อนไขกำรบริหำรจัดกำรเชื้อเพลิงชีวมวลยังคงเป็นไปตำม
สญัญำเดิมมีเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของกำรให้บรกิำร
งำนแม่บำ้นบำงส่วน 

สญัญำว่ำจำ้งใหบ้รหิำรจดักำรเชื้อเพลงิชวีมวลและ
ให้บริกำรงำนแม่บ้ำนของโรงไฟฟ้ำชีวมวลของ
บรษิทัย่อยโดยออ้ม 
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40.7 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 นบัจำกวนัที ่18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 สญัญำเช่ำอำคำรและสิง่ก่อสรำ้ง รวมทัง้ที่ดนิที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกบั
อำคำรดงักล่ำว อ ำเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

3 มอีำยุ 20 ปี นับจำกวนัที ่18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 สัญญำก่อสร้ำงอำคำรบนที่ดินของเทศบำลนครขอนแก่น โดยเมื่อ
ก่อสรำ้งอำคำรและตดิตัง้เครื่องจกัรเสร็จสิน้แลว้ ใหอ้ำคำรและเครื่องจกัร
ดงักล่ำวตกเป็นกรรมสิทธิข์องเทศบำลนครขอนแก่นเมื่อครบก ำหนด  
20 ปีนับแต่วนัทีท่ ำสญัญำ 

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

5 มอีำย ุ25 ปี นับจำกวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 สญัญำก่อสรำ้งอำคำรบนที่ดนิของเทศบำลเมอืงกระบี่ โดยเมื่อก่อสรำ้ง
อำคำรและตดิตัง้เครื่องจกัรเสรจ็สิน้แล้ว ใหอ้ำคำรและเครื่องจกัรดงักล่ำว 
ตกเป็นกรรมสิทธิข์องเทศบำลเมอืงกระบี่ เมื่อครบก ำหนด 25 ปีนับแต่
วนัทีท่ ำสญัญำ 
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40 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 
 

40.7 สญัญำเช่ำท่ีดินและอำคำร (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ 
   ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 23 ปี ตัง้แต่วนัที ่9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่ 
8 พฤษภำคม พ.ศ. 2585 

สญัญำเช่ำทีด่นิส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดคลองขลุง อ ำเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร 

2 บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ำกดั 
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

มอีำยุ 23 ปี ตัง้แต่วนัที ่9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่
8 พฤษภำคม พ.ศ. 2585 

สญัญำเชำ่ทีด่นิส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดคลองขลุง อ ำเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร 

 
 

40.8 สญัญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 
 

บริษทัยอ่ยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ี 
   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ตัง้แต่วนัที่ 28 มนีำคม พ.ศ. 2562 โดยมกี ำหนดส่งมอบ
ใหแ้ก่ผูว่้ำจำ้งภำยในวนัที ่14 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

สญัญำจ้ำงออกแบบ จดัหำ และติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ส ำหรบัโครงกำรก่อสร้ำง
และบรหิำรโรงงำนก ำจดัขยะมลูฝอยเทศบำลเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่มลูคำ่ 678,041,262 บำท 
ทัง้นี้เมื่อวนัที่ 9 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมไดเ้ข้ำท ำกำรแก้ไขเพิม่เติมสญัญำ 
โดยแบ่งสญัญำเดมิ 1 สญัญำ เป็น 2 สญัญำ สญัญำทีห่นึ่งท ำกบับรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอร์ย ี
ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั มูลค่ำสญัญำ 213,987,572 บำท โดยเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนในส่วนของ 
กำรจ้ำงออกแบบและติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ยงัคงเป็นไปตำมสญัญำเดมิมเีฉพำะ
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของกำรจดัหำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่จำกเดมิจดัหำเครื่องจกัร
และอุปกรณ์ทัง้ในและนอกประเทศเปลีย่นแปลงเป็นจดัหำเฉพำะเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่
ผลติในประเทศไทย ส่วนสญัญำที ่2 ท ำกบั Ascender Limited มลูค่ำสญัญำ 464,053,690 บำท 
ส ำหรบักำรจดัหำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีผ่ลตินอกประเทศ (หมำยเหตุ 40.10) ทัง้นี้มูลค่ำรวม
ของทัง้ 2 สญัญำไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ 
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40.8 สญัญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั (ต่อ) 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

2 บรษิทั กูด๊วลิล ์อนิโนเวชัน่ 
   แอนด ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ตัง้แต่วนัที ่12 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
โดยมีก ำหนดส่งมอบให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง
ภำยในวนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

สญัญำจ้ำงงำนปรบัพื้นที่ก่อสรำ้งโครงกำรงำนโยธำและอำคำรส ำหรบัโครงกำรก่อสรำ้งและบรหิำรโรงงำนก ำจดัขยะมูลฝอย
เทศบำลเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ มูลค่ำ 264,500,000 บำท ทัง้นี้เมื่อวนัที่ 20 สงิหำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อมได้ท ำกำร
แกไ้ขสญัญำเพิม่เตมิ เนื่องจำกเทศบำลกระบีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงทีด่นิทีใ่ชด้ ำเนินกำรของโครงกำร โดยกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ดงักล่ำวท ำใหข้อบเขตกำรท ำงำนทีจ่ำ้งลดลง เนื่องจำกมกีำรแก้ไขรูปแบบแผนผงักำรท ำงำนใหเ้หมำะสมกบัทีต่ ัง้แห่งใหม่
ส่งผลใหม้ลูค่ำสญัญำลดลงจำกเดมิ 264,500,000 บำท เป็น 244,500,000 บำท  

 

40.9 สญัญำก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  
 

บริษทัยอ่ยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่  
   แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ผูร้บัจ้ำงต้องส่งมอบงำนใหแ้ก่ผูว้่ำจ้ำง
ภำยใน 150 วนันับแต่ว ันที่ผู้รบัจ้ำง
เริม่ท ำงำนทีจ่ำ้ง 

สญัญำจ้ำงเหมำก่อสรำ้งโครงกำรโรงงำนคดัแยกและฝังกลบสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสยีอนัตรำยจำก
โรงงำนอุตสำหกรรมล ำดบัที ่105 อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น มลูค่ำ 67,700,000 บำท 

 

40.10 สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 Ascender Limited  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ตัง้แต่วนัที ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2562 สญัญำซื้อขำยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส ำหรบัโครงกำรก่อสร้ำงและบรหิำรโรงงำนก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่มลูค่ำ 14,951,146 ดอลลำรส์หรฐั โดยเมื่อค ำนวณเป็นสกุลเงนิบำทจะตอ้งไม่เกนิ 464,053,690 บำท 
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40.11 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและคืนสญัญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย ์
 

กลุ่มกจิกำรมสีญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงันี้ 
 
  จ ำนวนสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
  ท่ีอยู่ในระหวำ่งกำรพิจำรณำ 

   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 
หน่วยงำนท่ีพิจำรณำ บริษทัย่อยโดยอ้อม  สญัญำ  สญัญำ 
    

ศำลปกครองชัน้ตน้ บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 1 1 
  1 1 
    

อนุญำโตตลุำกำร บรษิทั แอด๊วำนซ์ 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 ปรำสำทพรรุง่เรอืง จ ำกดั  -     1 
  -     8 
    

กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 1 1 
  1 1 
 

ศำลปกครองชัน้ตน้ 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมคบืหน้ำของกำรยื่นหนังสอืต่อกำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมภิำค (กฟภ.) ของบรษิัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ส ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ และ
ตดัสนิใจยื่นหนังสอืต่อคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน (กกพ.) เพื่อขอใหม้คี ำสัง่ให้ยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ให้แก่บรษิทัย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำว 
 

เมื่อวนัที่ 22 มนีำคม พ.ศ. 2561 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรพจิำรณำควำมคบืหน้ำของกำรยื่นหนังสอืของบรษิทั อลัไลแอนซ์ 
คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ต่อ กกพ. ส ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ และตดัสินใจยื่นค ำฟ้องต่อศำลปกครอง
ชัน้ต้นเพื่อขอใหม้คี ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ให้ยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้ม
ขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชยต์ำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำว 
 

นอกจำกนี้ เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ได้ส่งหนังสอืถึง กฟภ. เพื่อขอ
เจรจำตกลงระงบัขอ้พพิำทตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โดย กฟภ.ไดม้หีนังสอืตอบกลบัเพื่อแจง้เงื่อนไขและหลกัเกณฑก์ำร
เจรจำ ทัง้นี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดังกล่ำวได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวและอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำ
ร่วมกนั 
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40 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 

40.11 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและคืนสญัญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย ์(ต่อ) 
 

อนุญำโตตุลำกำร 
 

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด  
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำร์ม ทร ีจ ำกดั บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และ 
บรษิทั ปรำสำทพรรุง่เรอืง จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรยื่นค ำเสนอข้อพิพำทต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอให้มีค ำชี้ขำดให้ กฟภ.  
ยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชงิพำณิชย์
ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 8 สญัญำ (8 คด)ี ต่อมำเมื่อวนัที ่29 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อย
โดยออ้มไดร้บัค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรลงวนัที ่21 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4 สญัญำ (4 คด)ี คอื บรษิทั 
แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด จ ำนวน 2 คดี บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด จ ำนวน 1 คด ี 
และบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและเมื่อวนัที ่26 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้มไดร้บั 
ค ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรลงวนัที ่19 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 อกีจ ำนวน 4 สญัญำ (4 คด)ี คอื บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์
คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีบรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์
จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและบรษิัท ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีซึ่งทัง้ 8 คดดีงักล่ำวคณะอนุญำโตตุลำกำรชี ้
ขำดควำมสรุปว่ำให้ กฟภ. คืนสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT พร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิง
พำณิชย์ให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อมทัง้ 8 สญัญำ โดยในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมทัง้หมดไดส้่ง
หนังสอืแจง้ให ้กฟภ. ปฏบิตัติำมค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร  
 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรประชุมร่วมกนัเกี่ยวกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร 
 

กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค (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 ำเนินกำรยกเลกิกำรบอกเลิกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำ
ระบบเชงิพำณิชยส์ ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำให ้กกพ. พจิำรณำต่อไป 
 

เมื่อวนัที่ 31 สงิหำคม พ.ศ. 2561 กกพ. มหีนังสอืแจง้บรษิัทย่อยโดยอ้อมว่ำ กกพ. ไดแ้จง้ไปยงั กฟภ. แล้วว่ำกำรคนื
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นกำรด ำเนินกำรระหว่ำงคู่สญัญำ ซึ่ง กฟภ. ต้องเจรจำตกลงกบับรษิัทย่อยโดยอ้อม โดยตรง
เกีย่วกบัเงื่อนไขรำยละเอยีดกำรคนืสญัญำและกำรขยำยก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์
 

เมื่อวนัที ่13 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กฟภ. แจง้เป็นหนังสอืมำยงับรษิทัย่อยโดยออ้มเพื่อนัดหมำยเจรจำ 
 

เมื่อวนัที ่3 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดม้หีนังสอืแจง้ใหบ้บรษิัทย่อยโดยอ้อมด ำเนินกำรจดัส่งหนังสอืแจง้ก ำหนด
วนัเริม่ต้นซื้อขำยไฟฟ้ำ และจดัส่งขอ้เสนอเรื่องรำคำรบัซื้อไฟฟ้ำในส่วนที่บรษิทัย่อยโดยออ้มประสงค์จะขอเปลี่ยนจำก 
Adder เป็น FiT เพื่อ กฟภ. จะไดด้ ำเนินกำรแจง้ กกพ. เพื่อขอควำมเหน็ชอบเพื่อจดัท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำต่อไป 
 

เมื่อวนัที ่15 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อมไดส้่งหนังสอืแจง้ก ำหนดวนัเริม่ตน้ซื้อขำยไฟฟ้ำ และขอ้เสนอ
เรื่องรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในส่วนที่บริษัทประสงค์ขอเปลี่ยนจำก Adder เป็น FiT ต่อ กฟภ. เพื่อให้ กฟภ. พิจำรณำและ
ด ำเนนิกำรในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 
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40 สญัญำท่ีส ำคญั (ต่อ) 

 

40.11 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและคืนสญัญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย ์(ต่อ) 
 

เมื่อวนัที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทย่อยโดยอ้อม จัดส่งแผนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำ เพื่อน ำสง่ กกพ. พจิำรณำควำมเหน็ชอบกอ่นลงนำมสญัญำต่อไป 
 

เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อม ได้จัดส่งแผนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำให้กับ กฟภ.  
เพื่อพจิำรณำก่อนลงนำมสญัญำต่อไป 
 

เมื่อวนัที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. และบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกบัร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ฉบบัที ่กฟภ. จะคนืใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อม หลงัจำกนัน้เมื่อวนัที ่11 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส้่งร่ำงสญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำมำให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมพจิำรณำ โดยเป็นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558  
ซึ่งบรษิัทย่อยโดยอ้อมไดแ้จง้ตอบกลบัว่ำเห็นชอบร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำดงักล่ำว และเมื่อวนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
กฟภ. ไดส้่งรำ่งสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำมำใหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มพจิำรณำอกีครัง้  
 

วนัที ่5 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้มไดร้บัร่ำงสญัญำดงักล่ำวจำก กฟภ. และไดต้รวจสอบร่ำงสญัญำฯ เรยีบรอ้ยแล้ว 
และไดจ้ดัท ำหนังสอืตอบกลบัเหน็ชอบรำ่งสญัญำฯ ฉบบัดงักล่ำว โดยยื่นต่อ กฟภ. แลว้ในวนัที ่8 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวนัที่ 7 สงิหำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส้่งหนังสอืแจ้งมำยงับรษิัทย่อยโดยอ้อมว่ำยนืยนัร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่จะคนื
ให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อมว่ำเป็นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 มรีำยละเอียดตำมร่ำงสญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำทีแ่นบมำพรอ้มหนังสอืแจง้ดงักล่ำวซึ่งเป็นฉบบัที ่กฟภ. และบรษิทัยอ่ยโดยออ้มเหน็ชอบร่วมกนั 
 

40.12 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำด ำเนินกำรยื่นค ำร้องต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรในข้อพิพำทเดิม
เพ่ือขอให้แก้ไขค ำช้ีขำดให้กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำคคืนสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำตำมประกำศ FiT ปี 2558 
 

บริษัทย่อยโดยอ้อม - บริษัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด บริษัท 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 
 

ภำยหลงัจำกทีค่ณะอนุญำโตตุลำกำรมคี ำชี้ขำดให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 6 บรษิทั 
รวม 8 สญัญำ (หมำยเหตุ 40.11) บรษิทัย่อยโดยออ้มพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ ค ำชี้ขำดเดมิทัง้ 8 ค ำชีข้ำดก ำหนดให ้กฟภ. 
ต้องคืนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อมในรูปแบบ FiT แต่ระบุชื่อประกำศ FiT ผิดฉบับ ประกอบกับ 
บรษิทัย่อยโดยอ้อมไดเ้คยยื่นขอเปลี่ยนสญัญำตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 ไวแ้ลว้แต่ กฟภ. บอกเลกิสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำโดยมชิอบ บรษิทัย่อยโดยออ้มจงึไม่สำมำรถเปลี่ยนสญัญำตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 ได ้ดว้ยเหตุนี้บรษิทัย่อย
โดยออ้มจงึเหน็ว่ำ กฟภ. ตอ้งคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558  
 

เมื่อวนัที่ 23 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ยื่นค ำเสนอข้อพิพำทต่อคณะอนุญำโตตุลำกำร เพื่อขอให้ม ี
ค ำชีข้ำดให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม และคณะอนุญำโตตุลำกำร
มคี ำสัง่รบัค ำเสนอขอ้พพิำทของบรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 6 บรษิทั รวม 8 สญัญำแลว้  
 

ต่อมำเมื่อวนัที ่17 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะอนุญำโตตุลำกำรมคี ำสัง่จ ำหน่ำยค ำรอ้งออกจำกสำรบบควำมเนื่องจำกเหน็ว่ำ
ค ำเสนอขอ้พพิำทมเีน้ือหำรำยละเอยีดเหมอืนกบัค ำเสนอขอ้พพิำททีเ่คยวนิิจฉยัชีข้ำดไวแ้ลว้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมอยู่ระหว่ำงพจิำรณำเพื่อด ำเนินกำรยื่นค ำร้องต่อคณะอนุญำโตตุลำกำร
ในขอ้พพิำทเดมิเพื่อขอใหแ้กไ้ขค ำชีข้ำดเดมิทัง้ 8 ค ำ ชีข้ำด โดยระบุใหค้นืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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41 สิทธิพิเศษท่ีได้รบัจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

 
กลุ่มกจิกำรไดร้บัสทิธพิเิศษจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนดงัต่อไปนี้ 
 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

1842(1)/2553 13 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2553 

ผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจกำร
สำธำรณูปโภคและบรกิำรพื้นฐำน (บำ้นบงึ) 

24 เมษำยน 
พ.ศ. 2555 

23 เมษำยน 
พ.ศ. 2563 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             
             

2554(1)/2554 29 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2554 

ผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจกำร
สำธำรณูปโภคและบรกิำรพื้นฐำน (โพนทอง) 

4 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2556 

3 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2564 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             
            

2329(1)/2555 13 มนีำคม 
พ.ศ. 2555 

ผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจกำร
สำธำรณูปโภคและบรกิำรพื้นฐำน (คลองขลุง) 

ยงัไม่เริม่มรีำยได ้
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

            
             

2330(1)/2555 29 พฤศจกิำยน
พ.ศ. 2554 

ผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจกำร
สำธำรณูปโภคและบรกิำรพื้นฐำน (บ่อพลอย) 

16 สงิหำคม 
พ.ศ. 2560 

15 สงิหำคม 
พ.ศ. 2568 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 
เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

2446(1)/2553 16 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2553 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1  
กจิกำรสำธำรณูปโภคและบรกิำรพืน้ฐำน (โชคชยั) 

16 มกรำคม 
พ.ศ. 2556 

15 มกรำคม 
พ.ศ. 2564 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             

             

1019(1)/2554 16 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2553 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1  
กจิกำรสำธำรณูปโภคและบรกิำรพืน้ฐำน (ปรำสำท) 

30 ตุลำคม 
พ.ศ. 2555 

29 ตุลำคม 
พ.ศ. 2563 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

 
บริษทัยอ่ยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 
ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

1284(1)/2554 18 มกรำคม 
พ.ศ. 2554 

ผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจกำร
สำธำรณูปโภคและบรกิำรพืน้ฐำน (ศรเีชยีงใหม่) 

26 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2556 

25 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             
             

1448(1)/2555 13 มนีำคม  
พ.ศ. 2555 

ผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจกำร
สำธำรณูปโภคและบรกิำรพื้นฐำน (สรินิธร) 

14 สงิหำคม 
พ.ศ. 2558 

13 สงิหำคม 
พ.ศ. 2566 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             

            

1033(1)/2558 8 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2557 

ผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจกำร
สำธำรณูปโภคและบรกิำรพื้นฐำน (บำ้นบงึ) 

 
ยงัไม่เริม่มรีำยได ้

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             

59-0076-0-13-2-0 29 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2557 

ผลิตไฟฟ้ำจำกขยะมูลฝอยประเภท 7.1 กิจกำร
สำธำรณูปโภคและบรกิำรพื้นฐำน (ขอนแก่น) 

29 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2559 

28 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2567 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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41 สิทธิพิเศษท่ีได้รบัจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรไดร้บัสทิธพิเิศษจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั  
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

58-1885-0-00-1-0 2 เมษำยน  
พ.ศ. 2558 

ผลติไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกก๊ำซประเภท 7.1 
กจิกำรสำธำรณูปโภคและบรกิำรพืน้ฐำน  
(เกำะขนุน) 

10 กุมภำพนัธ์
พ.ศ. 2560 

9 กุมภำพนัธ์
พ.ศ. 2568 

✓ - ✓ - - - ✓ ✓ 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

1948(1)/2553 10 สงิหำคม 
พ.ศ. 2553 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 
กจิกำรสำธำรณูปโภคและบรกิำรพืน้ฐำน (น ้ำพอง) 

2 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2555 

1 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2563 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ ไบโอ เอเชีย จ ำกดั  
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

1521(1)/2555 29 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2554 

ผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 
กจิกำรสำธำรณูปโภคและบรกิำรพื้นฐำน (เถนิ) 

9 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2557 

8 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2565 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั เอซีอี โซลำร ์จ ำกดั 
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั  

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

61-0856-1-00-1-0 2 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2561 

ผ ลิ ต ไฟ ฟ้ ำจ ำ กพ ลั ง ง ำ น แ ส งอ ำทิ ต ย ์
ที่ติดตัง้บนหลังคำประเภท 7.1.1.2 กิจกำร
ผลติพลงังำนไฟฟ้ำ หรอื พลงังำนไฟฟ้ำและไอ
น ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ 
เชือ้เพลงิจำกขยะ 

20 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2561 

19 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2569 

✓ - ✓ - - - ✓ ✓ 

61-1012-1-00-1-0 23 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2561 

ผ ลิ ต ไฟ ฟ้ ำจ ำ กพ ลั ง ง ำ น แ ส งอ ำทิ ต ย ์
ที่ติดตัง้บนหลังคำประเภท 7.1.1.2 กิจกำร
ผลติพลงังำนไฟฟ้ำ หรอื พลงังำนไฟฟ้ำและไอ
น ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ 
เชือ้เพลงิจำกขยะ 

22 กุมภำพนัธ์
พ.ศ. 2562 

21 กุมภำพนัธ์
พ.ศ. 2570 

✓ - ✓ - - - ✓ ✓ 

62-0089-1-00-1-0 7 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 

ผ ลิ ต ไฟ ฟ้ ำจ ำ กพ ลั ง ง ำ น แ ส งอ ำทิ ต ย์ 
ที่ติดตัง้บนหลังคำประเภท 7.1.1.2 กิจกำร
ผลติพลงังำนไฟฟ้ำ หรอื พลงังำนไฟฟ้ำและไอ
น ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ 
เชือ้เพลงิจำกขยะ 

28 กนัยำยน
พ.ศ. 2562 

27 กนัยำยน
พ.ศ. 2570 

✓ - ✓ - - - ✓ ✓ 

62-1068-1-00-1-0 12 กนัยำยน
พ.ศ. 2562 

ผ ลิ ต ไฟ ฟ้ ำจ ำ กพ ลั ง ง ำ น แ ส งอ ำทิ ต ย์ 
ที่ติดตัง้บนหลังคำประเภท 7.1.1.2 กิจกำร
ผลติพลงังำนไฟฟ้ำ หรอื พลงังำนไฟฟ้ำและไอ
น ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ 
เชือ้เพลงิจำกขยะ 

 
 

ยงัไม่เริม่มรีำยได ้

✓ - ✓ - - - ✓ ✓ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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41 สิทธิพิเศษท่ีได้รบัจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรไดร้บัสทิธพิเิศษจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนดงัตอ่ไปนี้ (ต่อ) 
 
* สทิธแิละประโยชน์ทีส่ ำคญั 
1 ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบักำรน ำเขำ้เครื่องจกัรเพื่อใชใ้นกำรผลติตำมทีค่ณะกรรมกำรอนุมตั ิ 
2 ได้รบัยกเวน้กำรเสยีภำษีเงนิได้นิติบุคคล ส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน  

นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยได ้โดยมกี ำหนดเวลำ 8 ปี 
3 ให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกดิขึ้นในระหว่ำงที่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุนไปใช้สิทธิหกัออกจำกก ำไรสุทธิที่เกิดขึ้น

ภำยหลงัระยะเวลำไดร้บักำรยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล มกี ำหนดเวลำไม่เกนิ 5 ปี นับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำนัน้ 
4 ได้รบัลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธิที่ได้รบักำรส่งเสริมกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกต ิ 

มกี ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวนัพน้ก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 2 
5 ไดร้บัอนุญำตให้หกัค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับแต่วนัที่เริม่มี

รำยได ้ 
6 ไดร้บัสทิธใิหห้กัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสรำ้งสิง่อ ำนวยควำมสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือจำกกำร

หกัค่ำเสื่อมรำคำตำมปกต ิ
7 ไดร้บัยกเว้นไม่ต้องน ำเงนิปันผลที่ได้รบัจำกกำรส่งเสรมิซึ่งได้รบัยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสยีภำษี

เงนิได ้
8 ได้รบัยกเว้นกำรเสียภำษีเงนิได้นิติบุคคล ส ำหรบัก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบักำรส่งเสริมกำรลงทุน 

รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่ำทีด่นิและทุนหมุนเวยีน นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยได ้โดยมกี ำหนดเวลำ 8 ปี 
 
โดยกลุ่มกจิกำรจะตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมทีร่ะบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิกำรลงทุนเพื่อไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 
รำยไดจ้ ำแนกตำมส่วนทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนและส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้  
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  กิจกรรมท่ีได้รบั  กิจกรรมท่ีไม่ได้รบั   กิจกรรมท่ีได้รบั  กิจกรรมท่ีไม่ได้รบั  
  กำรส่งเสริม  กำรส่งเสริม  รวม  กำรส่งเสริม  กำรส่งเสริม  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
       

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ 4,353,172,427 -       4,353,172,427 4,861,369,381 -       4,861,369,381 
รำยไดค่้ำชดเชย       
   กระแสไฟฟ้ำส่วนเพิม่ 129,177,290 -       129,177,290 125,561,159 -       125,561,159 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไอน ้ำ 20,541,053 -       20,541,053 9,531,364 -       9,531,364 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรก ำจดัขยะ -       37,361,345 37,361,345 -       37,536,845 37,536,845 
รำยไดอ้ื่น 5,507,547 27,391,629 32,899,176 2,927,090 12,801,052 15,728,142 

 4,508,398,317 64,752,974 4,573,151,291 4,999,388,994 50,337,897 5,049,726,891 
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42 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
42.1 กำรเข้ำท ำสญัญำสินเช่ือกบัทำงธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 

 
บรษิทัย่อยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
 
ณ วนัที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2563 บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด เข้ำท ำสญัญำสนิเชื่อกับทำงธนำคำรเพื่อกำร
ส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทยในรูปของสนิเชื่อประเภทเงนิกู้ จ ำนวน 180,000,000 บำท โดยมอีตัรำดอกเบี้ยขัน้ต ่ำ
ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ Prime Rate-2.5% ต่อปี และมีค่ำธรรมเนียมเงนิกู้ (Front-end Fee) อัตรำร้อยละ 0.1 ของ
วงเงนิกู้ทัง้หมด ซึ่งค ้ำประกนัโดยหุ้น ที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำง และเครื่องจกัรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลของบรษิัท 
แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 
 

42.2 กำรอนุมติัซ้ือห้องชุดเพื่อเป็นท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบริษทั 
 
เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำซื้อห้องชุดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ส ำนักงำนและ 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ จำกบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอ็นเนอร์ย ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั ซึ่งเป็นกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
เพื่อเป็นทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทัในรำคำ 71,669,800 บำท ซึ่งประเมนิโดยกรมธนำรกัษ์ ทัง้นี้ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ 
เอน็เนอร์ย ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั เป็นผูร้บัภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน ภำษแีละค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรซื้อขำยทัง้หมด 
และภำยหลังกำรซื้อขำยเสร็จสิ้น บรษิัทได้เข้ำท ำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสญัญำเช่ำพื้นที่และสญัญำบรกิำร โดยให้
สญัญำดงักล่ำวมผีลบังคบัใช้ในวนัเดยีวกัน ทัง้นี้  กำรยกเลิกสญัญำเช่ำพื้นที่และสญัญำบรกิำรข้ำงต้นไม่ก่อให้เกิด
ค่ำปรบัหรอืค่ำควำมเสยีหำยจำกกำรยกเลกิสญัญำแก่บรษิทั 
 

42.3 กำรรบัเงินค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทัประกนัภยั 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2563  
มีมติอนุมัติตอบรบัข้อเสนอกำรช ำระค่ำสินไหมทดแทนจำกกรณีที่เกิดเหตุควำมเสียหำยของเครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำ 
ในช่วงที่มีกำรทดสอบกำรเดินเครื่องจักร (Commissioning & Test Run) ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งบริษัทย่อยโดยอ้อม 
ไดด้ ำเนินกำรซ่อมแซมใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกตแิล้ว โดยบรษิทัประกนัภยัไดย้ื่นขอ้เสนอฉบบัลงวนัที ่8 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 ตกลงที่จะช ำระค่ำสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทย่อยโดยอ้อมอีกเป็นจ ำนวนเงิน 171,947,537 บำท  
โดยเมื่อรวมกับค่ำสินไหมทดแทนจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวที่บรษิัทประกนัภัยได้เคยช ำระให้แก่ บรษิัทย่อยโดยอ้อม 
จ ำนวน 22,938,562 บำท รวมเป็นค่ำสินไหมทดแทนที่บริษัทย่อยโดยอ้อมได้รบัทัง้สิ้น 194,886,099 บำท ทัง้นี้  
เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยโดยอ้อมได้รับเช็คค่ำสินไหมทดแทนตำมข้อเสนอดังกล่ำวจำก 
บรษิัทประกนัภัยเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว และเป็นผลให้กำรเรยีกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวระหว่ำง 
บรษิทัย่อยโดยออ้มกบับรษิทัประกนัภยัเป็นอนัยุต ิ
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42 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน (ต่อ) 

 
42.4 กำรออกหุ้นใหม่และเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติมซ่ึงได้รบักำรอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
 
บรษิทัย่อยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
 
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้สำมญัทีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 250,000,000 หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 10.00 บำท) เพิม่เตมิจำกเดมิ 9.36 บำทต่อหุน้ เป็น 10.00 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 160,000,000 บำท  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ได้เรยีกช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกให้แก่ผู ้ถือหุ้น จ ำนวน 95,000,000 หุ ้น 
(มูลค่ำที่ตรำไว้หุ ้นละ 10.00 บำท) เพิม่เติมจำกเดมิ 6.36 บำทต่อหุ้น เป็น 6.65 บำทต่อหุ้น คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 
27,550,000 บำท 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้สำมญัทีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น จ ำนวน 12,000,000 หุน้ (มูลค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 10.00 บำท) เพิม่เตมิจำกเดมิ 3.09 บำทต่อหุน้ เป็น 7.93 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 58,080,000 บำท 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั ไดเ้พิม่ทุนโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 75,000,000 บำท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท และที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทมีมติให้เรียกช ำระ 
ค่ำหุน้สำมญัทีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 7,500,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 5.04 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 37,800,000 บำท  
 
บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม - บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั 
 
บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั ไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้สำมญัทีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ จ ำนวน 19,900,000 หุน้ (มูลค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 10.00 บำท) เพิม่เตมิจำกเดมิ 4.77 บำทต่อหุน้ เป็น 4.85 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 1,592,000 บำท 
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42 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน (ต่อ) 

 
42.5 กำรจ่ำยปันผลซ่ึงได้รบักำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

 
บรษิทัย่อยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
 
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี ้จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.26 บำท โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมูลค่ำหุ้นที่ได้รบัช ำระแล้ว คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 230,035,000 บำท 
พรอ้มทัง้อนุมตัใิหจ้ดัสรรก ำไรสุทธจิ ำนวน 45,787,000 บำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  
 

42.6 กำรเข้ำท ำสญัญำเช่ำท่ีดินระยะยำว 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่13 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยออ้มเขำ้ท ำสญัญำเช่ำทีด่นิระยะยำวกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพื่อใชเ้ป็น
พื้นที่ส่วนหนึ่งของทีต่ัง้โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดคลองขลุง จ ำนวน 4 แปลง รวมพื้นที่ทีเ่ช่ำทัง้หมดจ ำนวน 5 ไร่ 
2 งำน 48 ตำรำงวำ โดยมรีะยะเวลำกำรเช่ำ 23 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2585  
 

42.7 กำรยกเลิกสญัญำจะซ้ือขำยท่ีดินกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหตุ 36 จ)) 
 

42.8 กำรเข้ำท ำสญัญำกู้เงินหมนุเวียนกบัทำงธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 
 
ณ วนัที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกัด เข้ำท ำสญัญำกู้เงนิหมุนเวียนกับทำงธนำคำร 
เพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทยในรูปของตัว๋สญัญำใชเ้งนิ วงเงนิไม่เกนิจ ำนวน 45,000,000 บำท เพื่อใชเ้ป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนในกิจกำรของบรษิัทย่อยโดยอ้อม ซึ่งค ้ำประกันโดยหุ้น ที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจกัรของ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลของบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำว 

 
42.9 กำรอนุมติัเพ่ิมวงเงินสญัญำสินเช่ือซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินสัญญำสินเชื่อ 
ซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำระหว่ำงบรษิทัย่อยโดยตรงกบัสถำบนักำรเงนิ โดยอนุมตัใิหเ้พิม่วงเงนิสนิเชื่อจำกเดมิ
จ ำนวน 18,000,000 ล้ำนเหรยีญดอลลำร์สหรฐั เป็นจ ำนวน 30,000,000 ล้ำนเหรยีญดอลลำร์สหรฐั เพื่อช ำระค่ำบรกิำร 
กำรจดักำรซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ และกำรน ำเขำ้เครื่องจกัรจำกต่ำงประเทศ 
 

42.10 กำรเข้ำท ำสญัญำแก้ไขสญัญำสินเช่ือของบริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั (หมำยเหตุ 25) 
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